
 

ÇAMUR HAVUZLARININ TEMİZLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız “Fabrikamız Çamur Havuzlarının Temizlenmesi işi” T.Ş.F.A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2021/436443 

1-İdarenin 

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

KASTAMONU 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik Posta Adresi : - 

2-İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Kastamonu Şeker Fabrikasında mevcut 2 (iki) adet 

Toprak Çamur Havuzunun hafriyatının yapılarak 

istenilen eğime göre tesviyesinin yapılması, çıkan 

yaklaşık 17400 m3 hafriyatın idarenin (Fabrika sahası 

dışında veya içeresinde) göstereceği yaklaşık 5000 mt 

mesafedeki toprak döküm yerine nakledilmesi ve tesviye 

edilmesi işi ile, betonarme yapıdaki (dört duvarı ve 

tabanı dahil) 2 (iki) adet folşe havuzunun içinde bulunan 

yaklaşık 1120 m3 hafriyatın yukarıda bahsedilen toprak 

döküm yerine nakledilmesi ve tesviye işidir. 

b) Yapılacağı Yer : T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanması ve işyeri teslimi yapılarak işe 

başlanılmasına müteakip; en fazla 20 (yirmi ) takvim 

günüdür. 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 13.08.2021 Saat 11.00 

4-İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. Kargo ya da posta yoluyla alımlarda dokümanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde 

sorumlu tutulamaz. 

5-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

8-İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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