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2- Günde en az 150 dekar Hasat yapılacaktır. Hasat tamamlandıktan sonra kurum elamanları ve müteahhit tarafından

hazırlanıp imzalanan toplam biçilen sahayı belirten tutanak kuruma verilecektir. 

3-Müteahhit, ihalede beyan ettiği biçerdöverleri iş zamanında temin etmek zorundadır. İşletmenin kabul etmeyeceği

biçerdöverlere iş verilmeyecektir. Biçerdöver sürücülerinin sürücü belgelerinin olması şarttır. 

4- İşletmece hasat için belirtilen tarihten 1 (bir) gün önce müteahhit biçerdöverlerini işletmede çalışmaya hazır şekilde

bulunduracaktır. Biçerdöverlerin işletmeye ve parselden parsele nakli müteahhide aittir. 
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Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi

BUĞDAY SAPI SATIŞ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİDİR

1- Müteahhit Şartnamede belirtilen 825 (+/-%10) dekar ekili alanı idarenin istediği şartlarda ve zamanda hasat etmek

zorundadır (Tarladaki ürünlerin olgunlaşma durumuna göre hasat yapılacaktır) 

10- İşletme tarfından Hasat işini kontrol etmek üzere Hasat kayıpları kontrol komisyonu kurulacaktır. Tutanakları müteahhit

veya yetkili temsilcide imzalayacaktır. 

11-Hasat sırasında bu komisyon devamlı görev başında olacak, hasat kayıplarını yakın takibe alacak sık sık tarla kontrolü

yaparak ihale şartnamesine uygun hasat yapılıp yapılmadığını günlük ve saatlik olarak denetim altında tutacaktır. Her parsel

hasadının bitiminde parselin an az 5 (beş) yerinde dane kayıp kontrolü yapılacaktır.Dane kaybında maksimum tolerans %3’dür. Bu

miktarın üzerindeki kayıplar komisyonca tespit edilerek tespit tarihinde T.M.O.baş alım fiyatı üzerinden Müteahhitten tahsil edilir. 

5- Müteahhit işletmenin kabul ettiği mücbir sebepler dışında hasadı bitirmek zorundadır. Mücbir sebepler vukuunda

tanınacak ek süre işletmece müteahhide bildirilecektir  

6-Hasat esnasında biçerdöverlerde meydana gelebilecek herhangi bir hasar, mal veya can kayıplarından müteahhit

sorumludur. İşletmenin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 

              7- Biçilecek parseller ve parsellerin biçim sırası işletmece tespit edilecektir 

8-Hasadın başladığı tarihten itibaren ve bitimine kadar müteahhit veya kanuni vekili biçerdöverlerin başında bulunmak

zorundadır. Biçerdöverlerin başında yetkili kişi bulunmadığı taktirde 500 TL/gün ceza müteahhitten tahsil edilecektir. 

9- Günlük hasadın başlama ve sona erdirme saatleri mesai saatlerine bağlı değildir. Teknik yönden işletme teknik

personelince tespit edilen saatlerde hasat yapılacaktır. 

İşletmenin tanıdığı ek süre dışında müteahhit bir hak talep edemez. Müteahhit( yağış vs. gibi kötü hava şartlarından dolayı meydana

gelecek beklemeden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.) 
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12- Biçme, harmanlama ve temizleme üniteleri işletmenin personelince sık sık kontrol edilecek, gerektiğinde müdahale

edilerek müteahhitçe gerekli ayar ve bakımı yapılacaktır. Biçerdöverlerin her türlü göstergeleri çalışır durumda olacaktır.

13- Biçme hızı, biçme yüksekliği, dolap, elek, batör ayarı ve biçerdöver üzerindeki tüm ayarlar uygun bir hasadın

sağlanabilmesi için biçerdöver kullanma talimatına uygun olduğu işletmenin yetkili elemanlarınca kontrol edilir. 

18- Biçerdöverlerde yangına karşı gerekli tedbirler alınacak ve biçerdöverde uygun yangın tüpü ve gerekli yangın

malzemeleri bulundurulacaktır. 
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16- Biçim esnasında vukuu bulabilecek herhangi bir arıza nedeniyle biçim geciktirilmez. Arıza büyük olduğu taktirde

müteahhit başka biçerdöver temin ederek işlerin aksamadan yürütülmesini sağlayacaktır. 

17- Biçerdöverler; dinlenme zamanında, iş bitiminde, arızaların tamir ve bakımı esnasında biçime ara verildiğinde biçilmiş

sahalara çekilecektir. 

19-Yağış ve mahsulün olgunlaşmaması nedeni ile hasada ara verilmesi veya yapılamamasından dolayı müteahhit işletmeden

herhangi bir hak talep edemez. 
             20- Müteahhit hasat ettiği balyaları en geç 5 (beş) gün içinde taşıyacaktır. 

14- Hasat için girilen parsel herhangi bir mücbir sebep olmadan ve işletmeden habersiz değiştirilip başka bir parsele

başlanmaz. İşletmece belirtilen hasat sırasına göre parsellerin hasadı yapılır. 

15- Müteahhidin çalıştırdığı personelin dikkatsizliği vs. sebeplerle veya biçerdöverlerin sebep olacağı her türlü yangın

zararları müteahhitten tahsil edilir. 


