
MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2021/2022 Kampanya Dönemi Meydan Tahmil Tahliyesi hizmet alımı işi 

T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre Açık İhale Usulü
ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2021/555568 
1-İdarenin
a) adresi :Yeni Şehir Mah. Alpaslan Türkeş Bulvarı No: 18/36360 

Merkez/KARS 
b) telefon ve faks numarası : 0 474 213 57 21 / 0 474 213 57 33 
2-İhale konusu hizmetin

a) niteliği, türü ve miktarı

1) 2 Damperli Kamyon Kiralanması (40 gün)
2) 1 Damperli Kamyon Kiralanması (24 gün)
3) 3 Kepçe Operatörü (64 gün)
Kamyonlar şoförleri ile birlikte kiralanacaktır.

b) yapılacağı yer : Kars Şeker Fabrikası Meydan Sahası 
c) işin süresi : Kampanya süresince yaklaşık 64 gün (+ -% 20) 
3-İhalenin
a) yapılacağı yer : Kars Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 
b) tarihi ve saati : 27.09.2021  Pazartesi günü, Saat=14:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler: Şartnamede belirtilmiştir. 
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhale dokümanı Kars Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 200,00 TL

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

7-Teklifler, 27.09.2021 saat 14:00’a kadar Kars Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ne
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8-İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

9-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır. 

11-İhalemiz Açık İhale Usulü ile yapılacak olup, ihaledeki tekliflerin kabul edilemeyecek
düzeyde yüksek olması halinde ihaleye pazarlık veya açık eksiltme usulü ile devam edilebilir. 

12-İhale konusu Hizmet alımı (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 
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