
YAŞ PANCAR POSASI PAKETLEME, İSTİFLEME VE YÜKLEME HİZMETİ  
SATIN ALINACAKTIR 

Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2022/2023 Kampanya Dönemi YAŞ PANCAR POSASI PAKETLEME, 

İSTİFLEME VE YÜKLEME HİZMETİ işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı 
Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2022/896759 
1- İdarenin 
a) Adresi : Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/YOZGAT 
b) Telefon No : 0 354 441 10 10 
c) Faks No : 0 354 441 10 18 
2- İhale Konusu Malın 
a-) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yozgat Şeker Fabrikasında, 2022/2023 kampanya 

döneminde (+-%20 Toleranslı) 1.000 Kg’lık 25.000 Ton 
(YirmibeşbinTon) yaş pancar posasının, mobil tip, 
silindirik formda streçlenmiş balya silajı yapım esasına 
göre çalışan yaş pancar posası paketleme makineleri ile 
paketlenmesi, yapılan paketlerin alıcı araçlarına 
yüklenmesi, stoklama alanına taşınması, istiflenmesi, 
stoklama sahasından satılan paketlerin alıcı araçlarına 
yüklenmesi işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası 
c) İşin Süresi : İşin yaş küspe paketleme dönemi 2022/2023 Kampanya 

Dönemi olan tahmini (+-%20 Toleranslı) 120 takvim 
gündür. Yüklenici, fiilen paketleme işleri bittikten sonra 
sözleşme süresince stokta bulunan posa paketlerinin 
tamamının satışı yapılıncaya kadar İdarenin de uygun 
göreceği gerekli sayı ve özellikte balya tutucu ataşman 
takılı ön yükleyici kepçe ve personel çalıştırmaya devam 
edecektir. Dolayısıyla işin paketleme dönemi dahil 
toplam süresi 365 takvim günüdür. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 16.09.2022 - Saat 14:30 
4- İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/ 

YOZGAT) adresinde görülebilir ve 200,00 TL. (Y.İkiyüz TL) bedel karşılığında aynı adresten temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

 



6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

7- İstekliler, Teknik Şartnamenin Madde 2.4 ve 2.6’da belirtilen makine ve diğer araç ve 
iş makinelerinin kendi öz malı olduğuna dair belgeyi veya kiralama yolu ile temin edilmiş ise söz 
konusu bu makinelerin en az 5 (Beş) ay süreliğine kiralandığına dair noter onaylı kira 
sözleşmelerini teklifleri ekinde vereceklerdir. 

8- İstekliler paketleme yapacak makinelere ait teknik bilgi ve belgeleri teklifleri ekinde 
vereceklerdir. 

8.1.  İstekliler Tarım ve Orman İl veya İlçe Müdürlüğünden alınmış Silaj Paketlemeye 
Yönelik İşletme Kayıt Belgesini teklifleri ekinde vereceklerdir. 

Kullanılacak paketleme makinelerinin imal yılı 2018 ve üzeri olacaktır. 
9- Teklif edilen bedelin % 25’i oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 
9.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
1-Silaj paketleme işi, 
2-Yaş Pancar Posası Paketleme işi 
10- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) 
saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. İsteklinin teklifini postayla 
göndermesi halinde dahi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. 
ve 25. maddesi uyarınca açık eksiltme veya pazarlık yapılabileceğinden, isteklinin kanuni 
temsilcisinin noter onaylı yetki belgesi aslı ile birlikte ihale gün ve saatinde hazır bulunması 
gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon toplantı yerinde bulunmaması 
halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır. 

11- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

11.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 
12- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. Teklif fiyatların eşit olması durumunda; istekliler tarafından sunulan iş deneyimini 
gösteren belgeler değerlendirilerek, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı daha fazla olan 
isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. İş ortaklıklarında pilot 
ortağın hisse oranına bakılmaksızın tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı, konsorsiyumların 
teklif verilmesine izin verilmesi halinde ise konsorsiyumun koordinatör ortağının tek sözleşmeye 
ilişkin iş deneyim tutarı esas alınacaktır.” 
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