
 

PANCAR KUYRUĞU VE KIRINTILARININ SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 

Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız sahasında oluşan 10.000 ton (± % 20 toleranslı) Pancar Kuyruğu ve 

Kırıntılarının satışı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Satış Yönetmeliği esasları dahilinde kapalı 

zarfla teklif alma usulü ile, gerekli görülmesi halinde ise açık artırma ve pazarlık suretiyle ihale 

edilecektir. Bu nedenle firma yetkililerinin ihale gün ve saatinde idaremizde hazır bulunmaları 

gerekmektedir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Taşköprü Yolu 18. Km Bük Köyü Mevkii / 37070 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 33 / 0 366 242 73 11 

2 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Taşköprü Yolu 18. Km. Bük Köyü Mevkii/Kastamonu 

b) İhale tarihi : 08.10.2020 

c) İhale saati : 14.00 

3 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler şartnamede belirtilmiştir. Belgelerin aslı 

yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı olması 

gerekmektedir. İsteklilerin tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefonu ve varsa faks 

numarasını vereceği teklif zarfında belirtecektir. 

4 - İhale dokümanı, Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 200,00 TL 

karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler en geç 08.10.2020 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar Fabrikamız Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki 

gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.) 

6 - İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık arttırma 

ve/veya pazarlık suretiyle yapılacaktır. 

İhale gün ve saatinde yeniden teklif alınması (açık arttırma ve/veya pazarlık yapılması) 

gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır bulunmaları 

gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin bulunmaması halinde verilen ilk 

teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir. 

7 - Bu işe ait Geçici teminat teklif edilen bedelin % 3’inden az olmamak üzere isteklilerce 

belirlenecektir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

9 - İdaremiz İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta 

serbesttir. 

10 - Teşekkülümüzün özelleştirme programına alınması nedeniyle, fabrika/fabrikaların 

satışı halinde, tüm hak ve yükümlülükler, satış tarihi itibariyle alıcıya ait olacaktır. 

Teşekkülümüzün bu tarih itibariyle, sözleşmeden doğan yükümlülükleri sona erecektir. 
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