
REFRAKTER MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Refrakter Malzeme Alımı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı 
Yönetmeliği esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2022/158054 
1. İdarenin
 a ) Adresi  : SİVAS KARAYOLU 5. KM. Sorgun/YOZGAT 
 b ) Telefon - Faks Numarası : 0354 441 10 10 – 0354 441 10 18 
 c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) : yozgatseker@turkseker.gov.tr 
2. İhale Konusu malın
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1.Grup: Ağrı, Ilgın, Kars ve Yozgat Şeker 

Fabrikaları İhtiyacı Magnezit ve Şamot Refrakter 
Malzeme Alımı 

A- Magnezit Spinel Tuğla ve Harç
- 28.557 adet muhtelif cins ve ebatta magnezit spinel tuğla,
- 5.000 kg. muhtelif özellikte magnezit spinel örgü harcı.
B- Şamot Tuğla ve Harç
- 32.650 adet muhtelif cins ve ebatta şamot tuğla,
- 33.000 kg. muhtelif özellikte ateş betonu, örgü harcı ve kizelgur dolgu malzemesi

b ) Teslim Yerleri : Ekli İhtiyaç ve Dağıtım Listelerinde belirtilen 
fabrika ambarları 

c ) Teslim Tarihi/Tarihleri : Her türlü analiz ve muayenesi tamamlanmış olan 
sipariş konusu Refrakter malzemelerin tümünün 
fabrikalarımıza teslim süresi sözleşmenin 
imzalanmasına müteakip 50 (Elli) takvim günüdür. 

3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 
b ) Tarihi - Saati : 08.03.2022 - Saat 14:30  

4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında

sunmaları gerekir: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,



2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 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, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 
Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 
makbuzlar, 

d) İlanın 4.3 üncü maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere 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 veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 
bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş 
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 
ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

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

4.3.1.  
İstekliler, teklifleri ekinde “Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi” veya “Kalite Yönetim 

Sistemi Belgesi”nin aslını veya noter onaylı suretini vereceklerdir. 
4.3.2- İstekliler, Teknik Şartnamelerin ekindeki Yeterlilik Formunda yazılı bilgi ve 

belgeleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir.  
4.3.3- İstekliler, Teknik Şartnamelerde yazılı Örgü Talimatnamesi ve Harcın 

Depolanması/ Kullanılması ile ilgili Bilgi Formunu teklifleri ekinde vereceklerdir.  
4.3.4- Teklifler, idare tarafından hazırlanan “Teklif Formları” doldurularak verilecektir. 
Yukarıda belirtilen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taşıması gereken kriterlerden herhangi biri eksik olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
5. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 

 



6- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

7- Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 
temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ve iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır.  

10- İstekliler Birim Fiyat Teklif Mektubunda teklif tutarlarının ihale konusu alımın 
tamamına mı yoksa bir kısmına mı ait olduğunu belirteceklerdir. 

11- Kısmi teklif verilmesi halinde; kalem bazında ihtiyaç miktarı bölünmeyecek ve 
toplam ihtiyaç miktarının Magnezit Refrakter ve Şamot Rafrakter malzeme için ( tuğlalarda adet, 
harçlarda ağırlık bazında) % 50’sinden az miktarlar için kısmi teklif verilemeyecektir. 

12- Tekliflerin değerlendirilmesi kalem bazında yapılacaktır. 
13- İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak 

belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır. 
14- İsteklilerin teklif fiyatına; Refrakter Malzemelerin bedeli, ilgili şeker fabrikalarına 

teslimine kadar nakliye, ambalaj ve her türlü sigorta masrafları ile teknik şartnamede belirtilen 
diğer masraflar (teknik danışmanlık destek hizmeti, gerek görülmesi halinde yapılacak analiz 
ücreti) dahil edilecektir.  

İlgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi (karar ve sözleşme damga vergisi dahil) 
(KDV hariç), resim ve harçlar ayrıca yükleniciden tahsil edilecektir. 

15- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 
16- İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve      

200,00 TL. (İkiyüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

17- İstekliler tekliflerini, ihale tarih gün ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine vereceklerdir. 

18- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Düzenlenmiş olan geçici teminat mektupları da, idarece; 
ilgili bankasından yazılı teyit alındıktan sonra geçerli kabul edilecektir.  

19- İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
20- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 
Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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