
 

HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2021/2022 Kampanya Döneminde Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma 

Makinelerinin İşletilmesi, Bakım ve Onarım hizmetin yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2021/430817 

1-İdarenin  

a) adresi  : ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK MEVKİİ 

ANKARA ASFALTI ÜZERİ YEŞİLYURT/MALATYA

b) telefon ve faks numarası : 0422 212 10 44 0422 212 10 52 

c) elektronik posta adresi (varsa) :  

2-İhale konusu hizmetin  

a) niteliği, türü ve miktarı : 2021 / 2022 Kampanya Döneminde Fabrikamız 

Sahasında bulunan Elektrikli 4 Ad. Seyyar Pancar 

Boşaltma Makineleri ile +/- % 20 Toleranslı 

300.000 Ton, 1 Adet Sabit Pancar Boşaltma 

Makinesi ile +/- % 20 Toleranslı 220.000 Ton 

pancarın silolara boşaltılması ve atık toprağın 

taşınması hizmetinin yürütülmesi;  

b) yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Sahası  

c) işin süresi : 01/09/2021 - 31/12/2021 Tarihler Arası  

3-İhalenin  

a) yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı 

Salonu 

b) tarihi ve saati : 12/08/2021 Saat : 14.00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya 

ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri; 

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 



 

4.1.3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 
bu şartın korunduğunu gösteren belge, 

4.1.7-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi. 

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler, 

4.2.1.İş deneyim belgeleri:  
 İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az 
olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,  

4.2.2- İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler 
 İsteklinin, her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en 

az iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış operatör belgelerinin 
aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır. 

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.3.1. İş makineleri (Kepçe, Loader ve Dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak 

kabul edilir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak 

Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/ Malatya adresinde görülebilir ve 236,00 TL karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 
Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/Malatya adresine verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8-İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 
miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. 

 Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. 
9-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 
11-Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
12-İş bu Hizmet Alımı 4734 ve 4735 Sayılı Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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