
EVSAFI DÜŞÜK MELAS SATIŞI VE TANKLARININ TEMİZLİĞİ İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamızın “1 adet Melas Tankında bulunan (± %20 toleranslı) yaklaşık 1500 ton evsafı 

düşük melasın satışı ve ihale dokümanında belirtilen hususlara göre tanklarının temizliği işi” 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Satış Yönetmeliği esasları dahilinde kapalı zarfla teklif alma usulü 
ile, gerekli görülmesi halinde ise açık artırma ve pazarlık suretiyle ihale edilecektir. 

Bu nedenle firma yetkililerinin ihale gün ve saatinde idaremizde hazır bulunmaları 
gerekmektedir. 

1- İdarenin 
a) Adresi : Taşköprü Yolu 18. Km Bük Köyü Mevkii / 37070 

KASTAMONU 
b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 33 / 0 366 242 73 11 
2- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Taşköprü Yolu 18. Km. Bük Köyü Mevkii/KASTAMONU 
b) İhale tarihi : 17.02.2022 
c) İhale saati : 11:00 
3- İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler şartnamede belirtilmiştir. Belgelerin aslı 

yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı olması 
gerekmektedir. 

4- İhale dokümanı, Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 TL 
karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

5- Teklifler en geç 17.02.2022 günü, saat 11:00’e kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmelerden 
idare sorumlu tutulamaz.) 

6- İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık arttırma 
ve/veya pazarlık suretiyle yapılacaktır. 

İhale gün ve saatinde 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- Bu işe ait Geçici teminat teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere isteklilerce 
belirlenecektir. 

8- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 
olmalıdır. 

9- İdaremiz İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta ya da 
iptal etmekte serbesttir. 

    1378/1-1 

 


