
 

KÜSPE KANTAR TESELLÜM HİZMETİ ALIMI 
İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız Küspe Kantar Tesellüm Hizmeti ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal 

ve Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2022/823320 
1- İdarenin 
a) Adı ve adresi : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü - Şeker Evleri 

Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 
2- İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2022/2023 Kampanya döneminde Şirketimiz 

tarafından sözleşmeli olarak üretimi yapılan şeker 
pancarından elde edilen yaş pancar posasının 1000 
Kg’ lık Makinalarda paketlenmiş olan küspenin; 
tesellümü; yırtık, patlak ve satışa uygun olmayan 
paket küspelerin belirlenip iade edilmesi, stok 
sayımının yapılması (kontrol, tartımı, istiflenip 
araçlara yüklenmesinin sağlanması vs.) ve çiftçiye 
istihkak yaş pancar posasının, tevzi ve teslim 
işlemlerinin ve pancar kuyruğu satışı ve teslimi 
işlerinin 12 personel ile tahmini 125 gün süreyle 
yapılmasıdır. 

b) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Burdur Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : İşin başlangıç ve bitiş tarih aralığı tahmini 

26.09.2022 – 28.01.2023 (125 gün)‘ dür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 07/09/2022 Çarşamba 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 07/09/2022 Çarşamba Günü Saat 10:30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
gün ve saatinde (07/09/2022 Çarşamba Günü) 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. 
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