
 

PANCAR KUYRUĞU VE KIRINTILARI SATILACAKTIR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız sahasında oluşan ± 20 Toleranslı 20.000 ton pancar kuyruğu ve kırıntıları 

satılacaktır.  

2 - İhale 20.09.2021 Pazartesi günü, Saat 14:00’te Fabrikamız ofis binası toplantı salonunda 

kapalı zarfta teklif alma usulü ile yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ise açık 

artırma ve pazarlık usulü ile ihaleye devam edilecektir. 

3 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir. Belgelerin aslı yerine 

suretleri verilmesi halinde bunların noterden onaylı olması gerekmektedir. 

a) GERÇEK ve TÜZEL KİŞİLERDEN; 

- Teklif Mektubu 

- Tebligata esas adres beyanı, 

- Tüzel kişi olması halinde; Ticaret Sicil gazetesi veya noter tasdikli imza sirküleri, Gerçek 

Kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 

- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname ve vekâleten katılanın imza 

beyannamesi. 

- Geçici teminat, Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere firma tarafından 

belirlenecek tutarda olacak. Açık artırmada oluşacak fiyat doğrultusunda geçici teminat 

artırılacaktır. 

4 - Alıcı, her 5.000 ton Pancar Kuyruğu ve kırıntılarının, bedelinin tamamını fabrikamızın 

hesabı bulunan banka şubelerinden birine peşin olarak yatıracaktır. Günlük teslim edilen ürünün 

toplamı kadar tek seferde fatura tanzim edilecek olup, ürünün fabrikadan çekilmesi araç bazında 

ilgili firmanın düzenlediği sevk irsaliyesi ve nakliyecinin düzenlediği taşıma irsaliyesine kayden 

ürün kuyruk kantarında tartıldıktan sonra kapı kağıdı düzenlenip aracın çıkışı yapılacaktır. Birinci 

parti 5.000 ton pancar kuyruğu ve kırıntısının teslimi bittikten sonra ikinci ve devam edecek olan 

5.000 ton partilerin bedellerini her seferinde peşin olarak yatırdıktan sonra teslimatları yukardaki 

esaslara göre yapılacaktır. 

Her 5.000 ton pancar kuyruğu bedeli bir önceki 5.000 ton pancar kuyruğunun teslimi sona 

erdikten sonra 2 gün içinde hesaplarımıza peşin yatırılacaktır. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını İhalenin yapılacağı gün ve saatine kadar Fabrikamız 

Haberleşme servisine vermiş olacaklardır. 

6 - İhale Konusu malzemenin tamamı için teklif verilecektir. Teklifler Ton/TL olarak 

verilecek ve 30 gün opsiyonlu olacaktır.  

7 - Postadaki gecikmeler ve bu ilandan önce yapılan müracaatlar ile vaktinde verilmeyen 

teklifler dikkate alınmayacaktır. 

8 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri Fabrikamız Ticaret Servisinde görülebilir ve 200,00 

TL. (Y.İkiyüzTürkLirası) bedel karşılığı temin edilebilir. 

9 - İhale Yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada İhale Komisyon Kararı 

üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün 

tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. 

10 - İş bu ihale konusu malzemelerin satışı 4734 ve 4735 Sayılı kanuna tabi değildir ve 

İdare İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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