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2019 YILI BUĞDAY HASADI KARŞILIĞI 

BUĞDAY SAPI SATIŞ İHALESİ İLANIDIR 

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1-İdaremize ait 272 dekar buğday sapı, buğday hasadı karşılığı açık artırma usulüyle 

satılacaktır. 

2-İhale 17.04.2019 günü saat 14.00’de İdare Binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu 

huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmaması veyaverilen fiyatların uygun görülmemesi 

halinde ihale, 24.04.2019 günü aynı şartlarda tekrar edilecektir. 

         3-Buğday Hasadı işinin muhammen fiyatı 15,50-TL/DA, Buğday sapının 

muhammen fiyatı 15,50 TL/DA olup geçici teminat 421,60 TLdir. Buğday Hasadı işinin fiyatı 

sabit kalmak şartıyla buğday sapı açık artırma usulü ile ihale edilecektir. 

4- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numurası ile 

elektronik posta adresi verilmesi, 

b) Geçici teminat vermesi, 

c) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası 

Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu huşuları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

e) İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı 

bulunduğu Vergi Dairesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcunun olmadığına veya borcu 

var ise ertelendiğine veya taksitlendirildiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi 

zorunludur. 

f) Hâlihazırda ihale konusu işle doğrudan iştigal ettiğinin ve teknik şartnamede belirtilen 

özelliklere haiz 1 (1) adet biçerdövere sahip olduğunun veya bir yıl süreyle kiralandığının 

belgelenmesi (Noter kira sözleşmesi ibraz edilecektir.) 

(Biçerdöver kooperatiflerinden mülkiyet ve kiralama belgesi alınmayacaktır. Ancak 

çalıştırılacak biçerdöverlerin markası, modeli ve teknik özelliklerini belirten belgelerin yazılı 

olarak ibraz edilmesi gerekir.) 

g) Yukarıda istenen belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri olacaktır. Aksi halde 

belgeler geçersiz sayılacaktır. 

5-İşin tamamı için teklif verilecek, kısmı teklifler dikkate alınmayacaktır. 

            6-İşletmemiz Antalya-Serik Karayolu üzerinde olup, Antalya’ya 20.Km. mesafededir. 

            7-İhale ile ilgili şartname, her gün mesai saatleri içerisinde Tarım İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü (Karanfil Sok.No:62 Bakanlıklar/ANKARA) ve İdaremizde görülebilir.                   

            8-Bu İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna 

kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında 

yapılmaktadır. 

 

          İLAN OLUNUR. 

  

 

         


