
ÜRETİM 

ALANI
Ürünün  Adı Miktar (KG)

Muhammen Fiyatı 

(TL/Kg)

Muhammen 

Bedeli (TL)
% 3 Geçici Teminatı (TL)

675 Slajlık Mısır 1.652.000 0,414 683.928,00 20.517,84

Telefon : (0 242) 321 67 97-140     Fax : (0242)321 15 12   e-posta :batem@tarim.gov.tr Web: www.batem.gov.tr

                2. Ürünün tahmini miktarı   1652000 Kg dır. Muhammen bedeli   683928 TL ve %3 Geçici Teminatı en az 20517,84  TL dır.   

Ürünün Hasat 

Edileceği Parseller
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Dr Abdullah ÜNLÜ

İşletme Müdürü 

       17.Müşteri hasat işlemi sırasında her türlü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

14. Ürünün biçerdöverle hasadından sonra fırtına, sel, ambar zararlısı vs nedeniyle üründe meydana gelebilecek her türlü kayıp ve zarardan

Kuruluşumuz sorumlu değildir. 

          10. Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri, borsaya ürün kayıt bedeli ihaleyi kazanana aittir. 

Demircikara Mahallesi Paşakavakları Cad. No:11 PK 07100 ANTALYA Ayrıntılı Bilgi İrtibat (Ahmet TEKİN

O  L  U  R

27.08.2021

Mustafa SOYSAL

Müdür Yardımcısı

Mehmet KOCATÜRK

3.Geçici teminat Döner Sermaye İşletmesi veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Antalya Lara Şubesi nezdindeki

TR540001001926367161635015 no’lu hesaba yatırılabilir.

4. İhaleyi kazanan gerçek/tüzel kişiden ihalede gerçekleşen tutar üzerinden %6 kati teminat alınır, Bu Teminat iş bitimine kadar bloke

edilir.Mal  bedelinden mahsup edilemez. Sözleşme hükümlerinin eksiksiz yerine getirilmesinden sonra teminat iade edilecektir.

Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı

Ali KOÇ

Mühendis

6. Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 5. maddesinde yazılı kişiler, gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak ihaleye

giremezler.Bu yasağa uymayanlar arttırmaya girmiş ve ihale üzerinde kalmış olsa dahi ihale bozularak teminatı bütçeye irat kaydedilir. Döner

Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 54. maddesi hükümleri uygulanır. 

5. İhaleye girebilmek için Kanuni ikametgâhını ve yazışma adresini yazılı olarak bildirmesi, tüzel kişi olması halinde, nüfus cüzdanı veya

geçerli kimlik belgesi (Ehliyet-Pasaport), imza sirküsü veya geçerli yetki belgesi ile bağlı bulunduğu ilgili Meslek Odasından almış olduğu belgeyi

İhale Komisyonuna ibraz etmesi gerekmektedir.

11. İhale onaylanıp alıcıya tebligat yapıldıktan sonra sözleşme imzalanacaktır.Müteahhit veya müşteri onaylanan ihale kararının kendisine

bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirecek, ve ihale bedeli olan miktarı sözleşme yapmadan önce

teminat mektubu yada nakit olarak kurum veznesine yatıracaktır.Sözleşme gereği hasadın tamamlanmasına istinaden Hasat koisyonu raporunun

Müdürlüğümüze ulaştığı tarihi takip eden 3 iş günü içinde ihale sonucu gerçekleşen kilo fiyatının hasat sonunda gerçekleşen Slajlık ürün

miktarının çarpımı sonucu  çıkan parasal bedelini nakit veya banka hesap numarasına tamamını yatıracaktır. 

15. Sözleşme yapılmış olsun veya olmasın bu Şartname sahibine yüklenen taahhüt Müdürlüğün muvafakati olmadıkça başkasına devredemez

uğradığı kaza ve maddi zararlardan müteahhit sorumludur.İznini almak şartı ile alıcı ortak bulabilir ve işi başkasına devredebilir. Bu hususta

Yönetmeliğimiz 54. ve 55. madde hükümleri uygulanır.  

       16. Enstitü ile alıcı kişi arasında doğabilecek uyuşmazlık halinde Antalya Mahkemeleri yetkilidir. 

       18. İş bu Şartname 18 Maddeden oluşmuştur.

7.İhale 14.09.2021 Salı Günü Saat 14:00 da Demircikara Mah. Paşakavaklar Cad. No:11 Muratpaşa-ANTALYA adresinde bulunan

Merkez Birimimizdeki toplantı salonunda Komisyon huzurunda yapılacaktır 

12.Müteahhit sözleşmenin imzalanmasından sonra işe başlayacak,ürün teslim yeri yukarıdaki tabloda belirtilen parseller olup, teslimat

biçerdöverden direk olarak müteahhidin temin edeceği araçlara yüklenerek tartım komisyonunca tartımı yapılacak ve teslimat hasat sonu

tamamlanacaktır. Ürünün yüklemesi, nakliyesi ve tüm işçilik giderleri alıcıya ait olacaktır.

            8. İhale karar tarihinden itibaren en geç 10 işgünü içinde ihale yetkilisince onaylanır veya iptal edilir.

            9. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

13. Satışı yapılan Ürününün tartımı Enstitünün uygun göreceği elektronik bir kantarda yapılacaktır.Tartım ve Teslimat Komisyonu, kantar

görevlisi ve müşteri temsilcisinden oluşan bir heyet tarafından bu işlem gerçekleştirilecektir. Satılan ürünün miktarının tespitinde Tartım ve

Teslimat Komisyonu raporu esas alınacaktır. İş bitiminde kantar fişleri ve tartım-teslim çizelgesi ile ihalede belirtilen miktar kontrol edilerek eksik

veya fazla olması durumunda mahsuplaşmaya gidilecektir.

               Önemli Not: Henüz hasat yapılmadığı için tabloda belirtilen ürün miktarları tahmini olup, miktar %10 oranında artabilir veya azalabilir.

               Satış Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi tarafından yapılacaktır.  

1. Aşağıda ayrıntılı bilgileri belirtilen ve Kuruluşumuz Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı tarafından 2021 Mali Yılında üretimi yapılan

Slajlık Mısırın  8213 Sayılı “Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin 29/c maddesine göre “Açık teklif ihale usulü” ile  KDV hariç satışı 

yapılacaktır   

 T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi

SLAJLIK MISIR SATIŞI İHALESİ  ŞARTNAMESİDİR


