
(± %20 TOLERANSLI) 10.000 TON KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR 
Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Kireçtaşı Alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde Açık 

İhale Usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2022 / 641302 
1- İdarenin 
a) Adresi : Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah 65400 - Erciş / 

VAN 
b) Telefon ve faks numarası : 0432 388 20 09 (5 Hat) - 0432 388 20 05 
c) Elektronik posta adresi  : ercisseker@turkseker.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
     İnternet adresi (varsa) : 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Şartname ve Sözleşme esasları dâhilinde (± % 20 

toleranslı) 10.000 ton kireçtaşı alımı ve istif yapılması 
b) Teslim [yeri/yerleri] : Erciş Şeker Fabrikası stok sahası 
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : (± % 20 toleranslı) 2022 yılı Ağustos 2.000 Ton, Eylül 

3.000 Ton, Ekim 3.000 Ton, Kasım 2.000 Ton olarak 
teslim edilecektir 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 07.07.2022 Perşembe günü saat: 10.00 
4- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.1. İş Deneyim Belgeleri: 
Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 
4.2. Diğer Belgeler: 
a - Kireçtaşı ihalesine katılmak isteyen Yüklenici, kireçtaşı çıkaracağı ocağın ruhsatı ve 

izin belgesini veya kireçtaşı ocağının kiralandığına dair belgenin noter onaylı bir suretini ihale 
dokümanları arasına koyacaktır. Kireçtaşı ocağı ile işin miktarı ve süresince noter onaylı 
Taahhütname yapılması durumunda kireçtaşı ocağı ve ruhsatı belgeleri istenmeyecektir. 

b - İstekli teklif ettiği ocağa ait numunenin aşağıda açıklaması verilen ve son altı ay 
içerisinde alınmış analiz raporları veya analiz raporu olmayan tekliflerin firmanın kireçtaşı 
vereceği ocaktan Fabrikamızca alınan numuneler aşağıdaki belirtilen 1 ve 2 nolu maddelerdeki 
hükümlere göre MTA analizleri yaptırılarak ihale üzerinde kalan firmadan tahsil edilir. 

1.MTA’dan alınmış “kalitatif minerolojik-petrografik” analiz neticesinde “kayaç adı” nın 
“kireçtaşı” olduğunu gösteren analiz raporu 

2.MTA ya da herhangi bir Şeker fabrikasından alınmış teknik şartnamede yer alan 
kimyasal parametreleri içeren ve şartnameye uygunluğunu gösteren analiz raporu 

Kimyasal parametrelerin teknik şartnamede talep edilen değerlere uygun çıkmaması 
ve/veya kayaç adının “kireçtaşı” ibaresinden farklı olması halinde teklif değerlendirme dışı 
bırakılacaktır. 

 



4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.3.1. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 
6- İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV 

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

7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

10- Diğer Hususlar 
10.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin 

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
10.2. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkûr mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 7369/1-1 
 

 


