
 

MALZEME AMBARI İŞİ İLE ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE İŞİ İÇİN  

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Malzeme Ambarı işi ile Şeker Ambarı Tahmil Tahliye İşi için Hizmet Alımı Açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2021/487390 

1-İdarenin 

a) Adresi : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası 

     Şeker Mah. Sivrihisar 2 Cad. No: 1/1 Tepebaşı/Eskişehir 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0222 230 27 39 (10 hat) / 0222 230 27 38 

2-İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Malzeme Ambarı İşinde 4 (dört) kişi ve Şeker Ambarı 

Tahmil Tahliye İşinde 8 (sekiz) kişi olmak üzere toplam 

12 (oniki) kişilik Hizmet Alımı işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası - Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 02.09.2021 Perşembe günü - Saat 14.00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler; 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 yönetimdeki 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 bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı altyüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için 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 ve ya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 



 

4.2. Ekonomik ve Mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler. 

- İdare tarafından Ekonomik ve Mali yeterliğe ilişkin belgeler belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler. 

4.3.1. İş Deneyimini Gösteren Belgeler; 

Son beş yıl içinde bedel içeren sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif 

edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 

deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgeleri, 

4.4. Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler; 

Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen her türlü Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet 

işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5-Ekonomik Açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması; 

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 150,00 TL. (Y.YüzelliTürkLirası) 

karşılığı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 

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

8-Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9-Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

10-İstekliler tekliflerini Birim Fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu İhale üzerine 

yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 

işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür. 

13-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14-Bu İhale (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

İhale Kanunlarına tabi değildir. 
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