
 

3 ADET ÇAMUR HAVUZUNUN TEMİZLENMESİ, HAFRİYATIN NAKLİYESİ VE 

TESVİYESİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

3 adet Çamur Havuzunun Temizlenmesi, Hafriyatının Nakliyesi ve Tesviyesi Hizmet 

alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile 

götürü bedel üzerinden ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt numarası : 2021/385206 

1 - İdarenin 

a) Adresi :  Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah. 65400 - 

Erciş/VAN 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 432 388 20 09 (5 Hat) - 0432 388 20 05 

c) Elektronik Posta Adresi : 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Erciş Şeker Fabrikasının krokilerde belirtilen taban 

kotlarına kadar 1, 2 ve 3 nolu Toprak Çamur Havuzlarının 

hafriyatının yapılarak temizlenmesi ve istenilen eğime 

göre tesviyesinin yapılması ve havuzdan çıkan toprağın 

nakliyesi işini kapsar. Fabrika sahası içindeki 1 nolu 

çamur toprak havuzundan çıkan yaklaşık 19408 m3 

hafriyatın (Fabrika sahası içinde veya dışında) idarenin 

göstereceği 1200 m mesafedeki toprak döküm yerine 

nakledilmesi ve tesviye edilmesi, Fabrika sahası 

dışındaki 2 nolu çamur havuzundan çıkan yaklaşık 

11851 m3 hafriyat ile 3 nolu çamur havuzundan çıkan 

yaklaşık 3150 m3 hafriyat idarenin (Fabrika sahası 

içinde veya dışında)göstereceği 3200 m mesafedeki 

toprak döküm yeri ile 300 m mesafedeki toprak döküm 

yerine nakledilmesi ve tesviye edilmesi işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Erciş Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : İş yeri teslimini müteakip 25 (Yirmibeş) takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Erciş Şeker Fabrikası Ofis binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 12.07.2021 - saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri; 

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme 

kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 (yüzdeotuz) oranından az 

olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 



 

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler; 

İşin yerine getirilmesi için yüklenici, sorumlu bir personel bulunduracaktır. 

4.3.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler; 

Yükleniciler İşin yerine getirilebilmesi için aşağıda istenen sayıda makine ve ekipmanı iş 

başında hazır bulunduracaktır 

a) 1 Adet Yükleyici Ekskavatör veya muadili 

b) En az 2 Adet nakliye ekipmanı 

c) 1 Adet Greyder 

4.4. Benzer iş Olarak kabul edilecek işler; - Her türlü kazı (hafriyat) ve nakliyesi işleri ve 

kabul dilecektir. 

- İnşaat mühendisliği ve mimarlık bölümü diploması benzer işe benzer iştir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Sadece en düşük fiyat esasına göre 

belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması; 

7.1. İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 

Sahilkent Mah. 65400 - Erciş / VAN) adresinde görülebilir 200,00- TL karşılığı aynı adresten 

satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet 

ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Diğer Hususlar 

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin 

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

13.2. Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye 

Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
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