
 

 

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

                     

İLAN 
 

1- İşletmemizin hayvancılık şubesi faaliyetleri sırasında mecburi kesimi yapılan hayvanlardan (sığır, 

koyun, keçi) elde edilen ürünler toplam tutar üzerinden satılacaktır.  

2- İhale 03.09.2019 tarihinde saat 14.00’da İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda 

Ceylanpınar (Merkez) İşletmemizde yapılacaktır. İhale, belirtilen tarihte gerçekleşmez veya teklif edilen 

fiyatlar uygun görülmez ise 10.09.2019 tarihinde aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.  

3- İhaleye ait satış listesi ve ihale evrakları www.tigem.gov.tr elektronik adresinin ihaleler bölümünde 

yayınlanmıştır. Ayrıca isteyen firmalar ihale dokümanlarını işletmemizden de temin edebilirler.  

4- İhaleye katılacak müşteriler geçici teminatlarını yatırmak şartıyla teklifte bulunabilirler.   

5- Müşteriler ihaleye gelirlerken; 

a) Kanuni ikametgâhlarını, 

b) Geçici teminatlarını, 

c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarına dair hâlihazırda 

faaliyette olduklarını gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belgelerini,  

d) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmesi 

gerekmektedir.  

6- Müşteriler 90.880,00TL. tutarındaki geçici teminatlarını İşletmemizin Halk Bankası Ceylanpınar 

şubesi nezdindeki TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 nolu hesabına, T.C.Ziraat Bankası Ceylanpınar 

şubesi nezdindeki TR29 0001 0005 8805 9943 7852 31 nolu hesabına ihaleden önce yatırmak zorundadır. 

7- İhaleye iştirak edecek olan müşteriler konuya ilişkin şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş 

sayılırlar. Müşteriler ihaleye girmeden önce satılacak malları işletmemizde görebilirler. Sonradan 

yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.  

8- Tartımda İşletmemiz kantarı geçerlidir. Yükleme yapılacak araçlar taşıma için gerekli belgelere sahip 

olacaktır. 

9- Bu işe ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil sokak no:62 Bakanlıklar/ANKARA) 

ile Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Adana, Mersin, Sivas ve Ankara Ticaret Borsası 

Başkanlıkları ile www.tigem.gov.tr elektronik adresinin ihaleler bölümünde ve İşletmemizde görülebilir.  

İşletmemize ait Telefon No: (0414) 4714974 (5 hat) ve Faks No: (0414) 4714378 ve 4715228’dir.                  

10- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında yapılacaktır. 

11-  İLAN OLUNUR. 
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