
 

FABRİKAMIZ, KİREÇ OCAĞI TUĞLA SÖKÜM, TAMİR, TADİLAT VE ÖRÜM İŞİ 
HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız, Kireç Ocağı Tuğla Söküm, Tamir, Tadilat ve Örüm İşi ihalesi Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2022/534421 
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 : T.Ş.F.A.Ş. Burdur Şeker Fabrikasına ait I (90 m³) 

nolu Eberhart tipi Kireç ocağı tuğlalarının 
tamamının sökümü, boşaltılması, yeniden komple 
örümü ve II (90 m³) nolu Eberhart tipi Kireç ocağı 
üst sıra gaz kanal tuğlaları, alt sıra ateşleme deliği,    
1 nolu tuğlaların sökülmesi, boşaltılması, yeniden 
örülmesi ve refrakter tuğlaların adam girme deliği alt 
tarafının tadilat-tamiratının yapılması ve III (60 m³) 
no’lu Eberhart tipi Kireç ocağı refrakter tuğlalarının 
ve üst sıra gaz kanal tuğlaları ve alt sıra 1 nolu 
tuğlalarının sökülmesi, boşaltılması ve yeniden 
örülmesi işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Burdur Şeker Fabrikası 
c) İşin Süresi : Üç (3) ocağın tuğla söküm, örüm, tamir, ocakların 

boşaltma işleri yer teslimine müteakip 45 takvim 
gününde tamamlanacaktır. İşi alan firma 
sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 3 (üç) 
takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlayacaklardır. İşin kampanya başlangıç tarihinden 
10 (on) gün öncesine kadar yetişmemesi halinde, her 
ocağa ayrı bir ekiple girilecek 45 günlük süre 
kısaltılacaktır. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 23.06.2022 Perşembe Günü Saat 10:30 
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 23.06.2022 Perşembe Günü Saat 10:30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
gün ve saatinde (23.06.2022 Perşembe) 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. 
   6452/1-1 


