
 

 

 

İ L A N 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

BALYALI KURU ÇAYIR OTU VE BALYALI RYGRASS OTU  

SATIŞI İHALESİ 

          1-İşletmemizin  İstihsali,150.000 kg balyalı kuru çayır ve 150.000 kg balyalı ryegrass otu toplam  açık 

artırma usulü ile partiler halinde İşletmemizde satılacaktır.  

          2-İhale, 10/12/2020 günü saat 10.00’te Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünde Akçadağ/ MALATYA 

adresinde yapılacaktır. İhale bu tarihte gerçekleşmez veya verilen fiyatlar uygun görülmez ise ikinci ihale, 

17/12/2020 günü aynı yer ve saatte aynı şartlarda tekrar yapılacaktır.Katılım olmadığı taktirde pazarlık usulü ile 

satış yapılacaktır. 

          3-TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR  
          Tahmin edilen miktar, muhammen ve geçici teminat tutarı, aşağıdaki gibidir. 

 

Parti 

N0 
Malın Cinsi Mevkii 

Miktari  

(kg) 

Muhammen     

     Fiyatı 

   (TL/Da 

Muhammen  

 Tutar (TL) 

Geçici Teminat  

    Tutarı (TL) 

        %10  

1 
Kuru Çayır Otu 

Merkez 150.000 1,00 150.000   15.000 

   2 Ryegrass Otu Yeniköy 150.000 1,100 165.000 16.500 

 
  

 
 315.000 31.500 

 

  4-Geçici teminat tutarı muhammen bedelin %10’u olup, kati teminat da ihale sonucunda oluşan tutarın %20’u 

kadar olacaktır 

           5-İhale ile ilgili şartname işletmemizden ücretsiz olarak alınabilecektir. 

           6-İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.  

   a) Tebligat için adres beyanı, 

   b) Geçici teminat yatırması, 

   c) Ticaret odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarının ve hâlihazırda 

faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri 

  ç) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz 

edilmesi, gerçek kişilerin de imza beyannamesi ibraz edilmesi. 

 d) Belgeler ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile ihaleye katılacak 

isteklinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun olmadığına veya 

borcu var ise ertelendiğine dair belgelerin komisyona ibraz edilmesi. 

 f) İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak zarfın üzerine 

firma adı ve hangi ihaleye ait olduğu yazılarak işletme genel evrak servisine en geç 10/12/2020 

tarih ve saat 10:00’a kadar teslim edilecektir. Belirtilen ihale saatine kadar işletme genel evrak 

servisine teslim edilmeyen ihale zarfı dikkate alınmayacaktır.  
          7-İhale ile ilgili geçici teminatlar işletmemiz veznesine yatırılabileceği gibi, T.C. ZİRAAT BANKASI 

AKÇADAĞ ŞUBESİ IBAN NO: TR12 0001 0004 0005 9943 7852 37 nolu hesaba da yatırılabilecektir. 

TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. Yapılan ihale 

satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale 

TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.  

            İLAN OLUNUR 

 

 

 

Adresi : Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü  

4460- AKÇADAĞ/MALATYA 

Telefon ve faks numarası : 422 421 4172 - 422 421 4175 

Elektronik Posta Adresi : sultansuyu@tigem.gov.tr  

                    Oğuzhan ÖNVER              Mustafa KASAP  

                            Ticaret Şefi              İşletme Müdürü 
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