
 

PANCAR KUYRUĞU VE KIRINTILARI SATILACAKTIR 

Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız sahasında oluşan ± 20 Toleranslı 700 ton pancar kuyruğu ve kırıntıları 

satılacaktır. 

2 - İhale 12.10.2020 Pazartesi günü, Saat 14:00’de Fabrikamız ofis binası toplantı 

salonunda kapalı zarfta teklif alma usulü ile yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde 

ise açık artırma ve pazarlık usulü ile ihaleye devam edilecektir. 

3 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir. Belgelerin aslı yerine 

suretleri verilmesi halinde bunların noterden onaylı olması gerekmektedir. 

a) GERÇEK ve TÜZEL KİŞİLERDEN; 

- Teklif Mektubu 

- Tebligata esas adres beyanı, 

- Tüzel kişi olması halinde; Ticaret Sicil gazetesi veya noter tasdikli imza sirküleri, 

Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 

- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname ve vekâleten katılanın imza beyannamesi. 

- Geçici teminat, Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere firma tarafından 

belirlenecek tutarda olacak. Açık artırmada oluşacak fiyat doğrultusunda geçici teminat 

artırılacaktır. 

4 - Ürünün çekilmesi esnasında araç bazında kapı kâğıdı ile çıkış yapılacaktır. Günlük tek 

sefer fatura tanzim edilecek ve bedeli saat 16:00’ a kadar banka hesap numaralarımıza veya 

8.000,00 TL’yi aşmaması durumunda Fabrikamız veznesine yatırılacaktır. Hafta sonu ve resmi 

tatil gününde teslim alınan ürün bedelleri takip eden iş gününde aynı usuller çerçevesinde 

ödenecektir. O günkü Mal bedeli yatırılmadan ertesi gün malzeme çıkışı yapılamayacaktır. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını İhalenin yapılacağı gün ve saatine kadar Fabrikamız 

Haberleşme servisine vermiş olacaklardır. 

6 - İhale Konusu malzemenin tamamı için teklif verilecektir. Teklifler Ton/TL olarak 

verilecek ve 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

7 - Postadaki gecikmeler ve bu ilandan önce yapılan müracaatlar ile vaktinde verilmeyen 

teklifler dikkate alınmayacaktır. 

8 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri Fabrikamız Ticaret Servisinde görülebilir ve 100,00 TL. 

(Y.Yüz TL) bedel karşılığı temin edilebilir. 

9 - İhale Yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada İhale Komisyon Kararı 

üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün 

tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. 

10 - İş bu ihale konusu malzemelerin satışı 4734 ve 4735 sayılı Kanuna tabi değildir ve 

İdare İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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