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ToPRAK lv,lAHsuLLıRl oıisi otHıı vÜDÜRLÜĞÜ

GiresUn 5ube Müdürlt]ğü

Say ;49701324-205
koııu : ihalc llanı

D^ĞrTlM YERLERıNE

Şubc Müdürlügumiizoc 2018 ylı mılısulü Oircsun Kalitc kıbülu l'uıdlklaıdan yopıınlan
kınm, kavurma vc pakcılcmc işindcn açığı çıkan toplım 60.t20 kg yao iirünlcrin saışı içio; TMo
itıaıc Yönç(mcliğinin 22.5 Tgklif İsıcınc Yöntcminc görc, l5/05/ıOr9 ıaİlhı sıİı ı4:o0 da Şubg
Müdüılüğüınüz idari binasıııda iha,lc yapılacık0r. üıalcnin ncticclcıdiıilcmcmesi durumunda
I6.05,20ı9 tırihi 5ııt lı1:00 da ıckırlınacıİtır.

söz könusu ihalc için ilan mclni cktc sunulmtış, c-mail olank ilaığliIımo.eo!.tr adrcsinc
göndcrilmiştir. thılc iIan mctninin kunımumuz wcb sayfısında yıyınlanması vc gcı.ckli dqrurulaıın
yapılııası hutusuııda,

Bilgi vc gcıcğini arzlrica cdcıim.

sinan sAATAI
Şubc Müdür V,

l)aiItım

Ocrci,i:

'TMO Bilgi lşlcıı Daircri Başkınlığ
'TMO Dcıiocc Şubc Müdiirlüğü
'TMo oldu Şub. Müdürlüğu

'TMo sam(un Şubc Müdiiflüğü

'TMo T.rbzon Şubc Müdiitlü$i
'ciİcsun Tİcnrc( vc soıayiodısı
'Gircsun Ticaıcr Borsası
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Bihi
'TMO Fındık lşl«i Dücsi Bışkıılığı
'Adı Fınüt So.Tic.Lıd.§ıi.

'Aimct Ak Gıda vc Tük.Mad,San,Pız.Iıd.§ıi

'ı\Jtuı 6ıdı Sıı.Tic.Ltd.Şü.

'Azizoİlu Fınd* Gıda Sın,Tic,Lı,l.Şti,

'Elciz Gıdı Tıı.Or.Sıı,Tiçıld"Ş!i.

'Fiikobi.lik Elil.{.Ş,
rCirc*un Eoıcgıc Fındıl §un,Tiç,A.§.
'kııodcıc Tunm Üıtlnlcıi
*Kümbcıli Tııırh ürüı!lcri
.Noo, Frtdü SJrıTic.Ltd,Stj.
'Özkıya Gıdı 1\ırıElckı-5ıu.Tic. lıl.Şti,
'oz!üık FlhdIk son.Tic.Ltd.Şıi.

'Pro Oıda Tıı.Üı,SınTic.A.Ş.
'Tahsin Fındık San.Tic.Ltd.Şü.
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TorR^K MAHst LLERİ oFİst GİRESUN ŞtrBE MÜDtİRLÜĞÜNDEN IH^LE
DırYuRU§U

Topralt Malısullcri Ofisi Gircsuu Şubc Müdüthğir taııfindın TMO rhelc Yonchneliğinin

2ıl5 mıddcsi Teklif isıcmc yöntcıninc 8öİc şubt müdiiılü$imüz idaıi binasında ıs.05.ıOı9
çıışımbı güıü saıt 14.00 dı aşığıdıki tıbloü ncü ve milıııılın yazılı 20l8 yılı nıalısulü Giıcsun
Kaliıc fındıkon yapılan ürcıim sonucu c|dc cdilcn toplam (+,-%20 ofis opsiyonhı) 60.820 kg
kıymctli yaı iiftin silıış ibalesi yıpllacaktır. İhq]cnin ncticclcndirilcıncmesi duıımundı t6.05.20r9
Pcr§cmbc günü aynı ysr vE saıtıc ihalc tcbıılanacakır.

ihaıc ilc sııışı yapılacat olın iıİün|c,rin tarDarırı Abmct Ak Gıdı vc Tülç l}tad. Sın. Pız.
Ltd. Şti. (Ttrcboru/GİRESUİü fabrika§lndı bu|unmıktıdlİ.

İsıcktilcrin 15.06.2019 lııüinc kıdır gçcıli olıcak şckilde düzcnlcoıniş tetliftcrini ihale

gü»ü (ı5.05.2019 çırşıııtbı) sıat ı4.00 a kadaı ycıki bctgctcri vç imza sirhilgri ilc birliktc Girçsun

Şubc Müdiİlügune vcrmelcri gerckaıcktediİ. iheıc güDü 5.8ı ı/a.00 dao sonıa vcrilccck teklil'lcı
dcğcrl uıdinncyc alırunıyacakııı.

istçklitcrin, ihalcdc vcrcccklcri ıcklif/tckliflcrin ıoPlam üıannln (tcklif fiyaı/fiyaılın ilc
ıılcp cdilcn ii,iiı mikıın/oikıaılın çarpımt sonucu oıuşaı toplam bcdcl) cn az yn3 nispetiıdc vc
iha|c {ırihinden cn irz 30 (otuz) 8üı §ürcli gcçiti rcminll vcımcloi geı.ekıncktctlir.

TMo 2886 vt 4734 seyılı Kanuıların tuP§rıİı! öşında o|up, ilıalcyi kısıııcn vcya ıamamcn
yıpıp yapmamekta strbc§nir.

s^TIŞ^ 
^çİLAN 

KrVMETLi Y^N 0nÜNLER

ürün Adı
(+,- %zo)

Miktarı (kc)
Naturel Bu uk i Flndlk 9,600
Natürel Çürük lç Fmdlk 1,oso
X avru lmuş Ç(Jrük İ Fınd* 1l,z7o
Kavrulmuş 9-ı3 mm Ç|klntl (ıar atmamlş, urlu, benekli, ikiı) 13,000
Navrulmular 13,0oo
Natürelzar 2,00o
Natürel Vu un l Flndık 40o
Kavrulmuş Kınk l Fındık 6,000
NatOre l Klnk iç Fındlk 4.000

50o
ToPLAM 60.820

'Not : Yüanda bçlinile n kıymctli yan üiinl.r içiıı tqsmi ıcklif vçdlcbilir

Bu bcllt su7lı rrylı dcllİo6iI lmır l.Dun{D. !610 !üı..ı|l .l.k.r.nlı lhr. |lc t67ılınmırtrr.

f,,rİİk t.yidlnl hİtp;//..bıl!§.lmo.8ov.l, rdrcındtrı 
'ü. 
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Pikola lç Fındık
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TEIftİD tü{EloIrBUDrrR

Gircsuıı Şübc Müdüılüğü Tircbolu Ak Gıda İmalat Ekip §cniği sıoklanndı butunan krymctli
yan ürün için ıcklif mcklüumıızdur.

Tcklif tiyınmız KDV hariçür.
Pcşin fiyulla tüaktqık cdecck vc yısal olzıi yüüümlülüğüındc bulunau vcrgi vc harçlar
al.rıca utıfimdan ödcıımck kaydıylı sıtın ılmıyı kabul vc ıaalıhüt cdiyorum.
TcklifTuıarlaıı aiı olduğu böIıimc rıkaın vc yazı olarok yualacaktır.
Tcklifimizin geçcrlitik sücsi 30 (otuz) ıatviıı günüdür.

Firma unvaoı
Firma Adıcsi
Tclcfon No
Feks No

FjRMA KAŞEsi
TARİI.I VÇ İMZA

Bu bd§. s||r0 ruJlı.|§!lroDlİ |.ır. trnuıOiı !5ro riı...ll a|rıır.tak aı|ı. lt.lırr.ılırn[lE
Elİİl lc),ldl.. h(D://.+!l8clrıo.!!ülr ıdİ§rhd.n Bilr. Nlnı;a9?0?rı4,ra5{JıJ0, v. B.İı!a İrua.:rıır!ıs bıral.İtyk .nrğbiü..iıiz.

YAT T (lrlBl M )
(Jrün Adı Miktarl Rıkım llo Yzzı ilc

NJlürel uk lç Fındık 9,600

Nrl()rel Fındık 1,050

Xavru muş Çüıük ç
tIndlk 1ı,
(avıulmu§ 9-ı3 mm

Çıkıntı {ıar atmamış,

urlu, benekli, ikiı} 13,000

xavrulmu§ 2ar ı3,000

Naıüıelzar 2,000

NatüralVurtun l tınd ık

FlndlkKavrUlmU kıık 6,000

NatüıeI Kınk lç Fındık

Pikola tındık 500

TOPLAM 50,82

400

4,000


