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TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜMÜ706804
Bandırma Şube Müdürlüğü

Sayı : 83938413-202.03-E.
Konu:: Un Hibe İhalesi

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Genel Müdürlüğümüzün 12.08.2016 tarihli ve 22479905-202.03-E.236275 sayılı
talimatı
Genel Müdürlüğümüzün ilgi talimatına istinaden, başta Somali olmak üzere Afrika kıtasının
doğusunda yaşanan kuraklık afetinden zarar gören afetzedelere hibe edilmek üzere TMO'dan talep
edilen 6.000 ton (±%20) vuvallı ekmeklik buğday unu temini ihalesi 18.08.2016 günü, saat 14:00'de
Genel Müdürlüğümüzde yapılacağı bildirilmiştir.
Bu defa ihale ile ilgili olarak unun teslim noktasında değişiklik yapılmış olup bu konuda
hazırlanan zevilname yazımız ekindedir (Ekil). Ayrıca ihale dokümanının tam metni
www.trno.gov.tr web sayfamızın "ihaleler" sekmesinden yayınlanmaktadır. İhale ile ilgili olarak
yapılan değişikliğin hinterlandınızda bulunan un fabrikalarına bildirilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Emrah VAkOL
Şube Müdürü V.
Ek: 1- Zeyilname Metni (1 sayfa)
Dağıtım:
Bağlı işyerlerine
Balıkesir Ticaret Borsası
Bandırma Ticaret Borsası
Karacabey Ticaret Borsası
Gönen Ticaret Borsası
Susurluk Ticaret Borsası
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası
Bursa Ticaret Borsası
Yenişehir Ticaret Borsası
Çanakkale Ticaret Borsası
Bandırma Has Un
Bertan Un
Bolacalar
Apak Un

0266 241 8288
0266 733 8459
0224 676 9125
0266 762 1764
0266 865 5469
0224 714 9859
0224 2213486
0224 773 4399
0286 212 4769
0266 733 8580
0224 676 9083
0224 773 1821
0224 773 0504

PaşakentMah. Atatürk Bulvarı No: 2 10200 Bandırma/BALIKESİR
Telefon No ; (0266) 7 !4 49 00 FaksNo : (0266) 713 06 97
e-Postabandirma.ticaretfgitmo.iftw.tr İnternet Sitesi : www.tmo.gov.tr
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Bilgi için : Boydu GÜVEN EZEN
Ziraat Mühendisi
TclelbnNo: (0266)714 49 00/2415

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenil elektronik imza tle imzalanmıştır.
Evıak teyidin» http://e-bclge.tmo450v.tr adresinden Belge Num,:83938413-2M.03-E.S74SS ve Barkod Num.:27068Û4 bilgileriyle erişebilirsiniz.
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ZEYILNAME
1. Şartnamenin 3. madde "Teklif Verme Yeri ve Şekli" 8. paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Teklifler; TMO depolarından dökme araç öşrü teslim esasına göre alınacak buğday karşılığı olarak şartnamede
vasıfları belirtilen çuvallı un, yüklenici firma depolarından Kızılay araçlarına veya Mersin'deki Kızılay
Deposu/Aracına kamyon üstü teslim esasına göre veri lecektir"
2. Şartnamenin 9. madde "Çuvallı unun teslim yeri v« miktarı" 1. paragrafı aşağıdaki seyide
değiştirilmiştir.
'Ekmeklik buğday ununun teslim yeri yüklenici firma depolarından Kızılay araçlarına veya Mersindeki
Kızılay Deposu/Aracına kamyon üstü teslim esasına göre olacaktır. Teslim edilecek unun kalitesi fabrikada
Kızılay tarafından testim alınacak noktada nihai olup teslimata kadar tüm sorumluluk yükleniciye ait
olacaktır."
{

3. Şartnamenin İS. madde "Kontrol" 1. paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. \
"Yüklenici tarafından verilecek çuvallı unun, bu şartnamede yer alan tüm şartlara ve Özelliklere uygunluğu,
TMO ve/veya TMO tarafından belirlenecek gözetmen firma tarafından kontrol edilir. TMO'nun kalite kontrolü
ve onayı; ürelimin herhangi bir aşamasında va Kızılay'a teslim noktasında (fabrikada veya Mersin'de) kamyon
üstü olarak, teslimat öncesinde esastır, bu onaydan geçmeyen ürünler yüklenmiş kabul edilmeyecektir. Yüklenici,
gözetmenin ve/veya TMO'nun yapacağı analizlere itiraz edemez."
3. Sözleşmenin 7. madde "Unun Nakli ve Teslimi" 1. paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Ekmeklik buğday ununun teslim yeri yüklenici firma fabrikasından Kızılay araçlarına kamyon üstü veya
Türk Kızılayı'nın Mersin'deki deposuna/aracına kamyon üstü teslim esasına göre olacaktır."
3. Sözleşmenin 7. madde "Unun Nakli ve Teslimi" 2, paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
."
ton unun imalatına, yüklenici ile TMO arasında sözleşme imzalanmasını müteakip başlanacak olup imal
edilecek
ton unun tamamı Kızılay araçlarına yüklenecek şekilde, yüklenici firmanın fabrikasında veya
Türk Kızılayı'nın Mersin'deki deposuna/aracına kamyon üstü teslim esasına göre teslim edilecektir.
Yükleme programı TMO'ca bildirilecektir."
3. Sözleşmenin 7. madde "Unun Nakli ve teslimi" 4. paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Yüklemeler ise; tahmini 24 Ağustos - 09 Eylül 20L6 talihleri arasında, ancak geminin limana yanaşma
durumuna bağlı olarak, Kızılay'ca TMO ya bildirilecek kesin yükleme tarihlerine ve günlük yükleme
miktarlarına göre yapılacak olup bu tarihler ve günlük yükleme miktarı TMO tarafından yükleniciye
bildirilecektir. Yüklenici firma, TMO tavafından kendisine bildirilen kesin yükleme tarihlerine ve günlük
yükleme miktarlarına göre Kızılay'ın göndereceği araçlara fabrikadan veya Türk Kızılayı'nın Mersin'deki
deposuna/aracına kamyon üstü teslim esasına göre teslimat yapacaktır
ton unun yüklemesi bildirilen
son yükleme tarihini kesinlikle geçmeyecektir. Ancak Kızılay'a baSlı olarak yükleme tarihlerinde ileriye
dönük değişildik olması halinde yüklenici firma bu durumu »eşinen kabul etmiş sayılacak ve bu durum
nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaktır."
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