
FABRİKA ANA BİNA ZEMİN KATI DÖŞEME TADİLATI HİZMET ALIMI 
İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız, Fabrika Ana Bina Zemin Katı Döşeme Tadilatı Hizmeti ihalesi Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2022/443280 
1- İdarenin 
a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü - Şeker Evleri Mah. 

Yunus Emre Cad. Kapı No:2 15220 
Merkez/BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : turkiyeseker.burdur@hs02.kep.tr
2- İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Burdur Şeker Fabrikası, Fabrika Ana Bina + 0,00 m. 

Katı Zemin Döşemenin kaide ve makinaların tespit 
edildiği yerler hariç (projede taralı alan ile gösterilen 
kısımlar) en az 25 cm. derinlikte kırılarak, çıkan 
hafriyatın idarenin belirleyeceği yere taşınmasını 
müteakip üzerinin temizlenmesi, yıkanması, yapım 
şartlarında tarif edildiği şekilde gevşek ve balçık 
olan yerler en az 5cm. sıkıştırılmış kırma taş üzerine 
tüm zemine Q 188x188 Ø6 lık hasır çelik serilerek 
yine tüm zemine 20cm. C 30/37 hazır beton fen ve 
sanat kurallarına uygun dökülerek fabrika zemin 
döşeme tadilatı yapılacaktır. 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : Yer teslim tarihinden itibaren 70 (yetmiş) takvim 

günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 30.05.2022 Pazartesi Günü Saat 14:30 
4- İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 

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

5- Teklifler 30.05.2022 Pazartesi Günü Saat 14:30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
gün ve saatinde (30.05.2022 Pazartesi) yeniden teklif alınması (açık eksiltme 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. 

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

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

8- Bu ihalenin tamamı için teklif verilecektir. 
9- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
5393/1-1 


