
 

400 TON KRİSTALİZE OLMUŞ MELAS SATILACAKTIR 
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamızın sahasında bulunan melas tankları içindeki kristalize olmuş köpüklü (± % 20 

toleranslı) yaklaşık 400 ton melasın satışı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Satış Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

1- İdarenin  
a) adresi : Şekerevleri Mah.Yunusemre Cad.No:2 BURDUR 
b) telefon ve faks numarası-e posta : Tel: 248 233 19 35 (4 hat) – Faks: 233 12 67-

burdurseker@turkseker.gov.tr 
2- İhale konusu hizmetin  
a) niteliği, türü ve miktarı : ( ± % 20 toleranslı) 400 Ton melas 3 Adet melas 

tankları içindeki kristalize olmuş köpüklü melasın 
Satışı İhalesi  

b) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Toplantı 
Salonu  

c) işin süresi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra 3 iş günü 
içinde yer teslimi fabrikamız idaresi tarafından 
yapılacak ve tutanağa bağlanacaktır. 

  Yer teslimini müteakip 3 iş günü içinde işi alan 
firma iş programını hazırlayarak işe başlayacak ve 
işe başlama tutanağı tutulacaktır. İşi alan firma, 
toplam 25 takvim günü içerisinde işi bitirecektir. 

3- İhalenin 
a) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı  
b) tarihi ve saati : 16/08/2021 Pazartesi Günü, Saat 14:30 
4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve (KDV Dahil) 150,00- TL 

(yüzellitürklirası) karşılığı Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi BURDUR adresinden satın 
alınabilir.  

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
4.3. Teklifler en geç 16.08.2021 Pazartesi Günü, Saat 14.30’a kadar Fabrikamız 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
(Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.) 

5- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

6- Bu işe ait Geçici teminat teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere isteklilerce 
belirlenecektir. 

7- Diğer Hususlar 
7.1. İhale gün ve saatinde (16.08.2021 Pazartesi) 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. 

7.2. Mezkur satış 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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