
                  ÇELTİK KIRDIRILMASINA İLİŞKİN ŞARTNAMEDİR 
 
 

1-KONU: 
 

    Şube Müdürlüğümüze bağlı Osmancık Ajans Amirliği depolarında bulunan 187 
ton 3551 kodlu Osmancık-97 çeşidi ile 247 ton Özgür CL çeşidi çeltik,   aşağıda belirtilen 
gün ve saatte,  Çorum Şube Müdürlüğü binasında “ Kapalı Zarf Teklif alma ve en uygun 
teklifi verenle pazarlık yapılmak Yöntemi ” uygulanmak suretiyle kırdırılarak pirinç haline 

dönüştürülecek ve 5 kg paketlenerek  1er tonluk paletler haline getirilecektir. (Paletler yeni ve  
yükleniciye aittir.) 5 Kg paketler ve paketlere yapıştırılacak etiketlerin  temini ofise paketlere 
etiketlerin yapıştırılması işi yükleniciye aittir. 

             (Çeltiklerin, Osmancık depolarından Fabrikaya taşınması, kırma ihalesini alan 

firmaya aittir.) 
       
                     KIRDIRILACAK 
        İŞYERİ ADI             ÇELTİK MİKTARI (TON)   GÜN VE SAAT 

Osmancık Ajans Amirliği   434      05.06.2020 10:30 
  
Bu şartname ve sözleşme taslağı çeltik fabrikalarınca Şubemiz ve bağlı 
Osmancık,Çankırı,Alaca,Sungurlu Ajans Amirliklerimizden ücretsiz temin edilir. 
 
 İmalat sonunda elde edilen baş pirinç ve (1,2,3,0) kırıklar ile kepek, darıcan, ham tane ve 
fotosel iadesi Ofisimize, kavuz Müteahhide ait olacaktır. 
 

 I-TAŞIMANIN MÜTEAHHİDE AİT OLMASI HALİNDE: 

 
 Kırdırılacak çeltiklerin Ofis depolarından kamyona yüklenmesi ve tartılması Ofise ait, imal 
edilip, müteahhit firma tarafından vasıtaya yüklenen mamul pirinç 1,2,3,0 kırıklar ile kepek, 
darıcan, fotosel iadesi, ham tanenin fabrikadan Ofis depolarına taşınması, tartılması, depoya 
indirilmesi ve istiflenmesi işleri Ofise aittir.(Çeltiklerin fabrika depolarına taşınması,  indirilmesi ve 
depoda istifleme işleri müteahhit firmaya aittir.) 
  
 Ofis tarafından fabrika depolarına sevk edilen çeltiklerin fabrika depolarına indirilmesi ve 
istiflenmesi, mamul pirinç, 1, 2, 3,0 kırıklar ile kepek, darıcan, ham tanenin vasıtalara yüklenmesi 
işleri müteahhide, 

 
 Keza; imalattan alınan baş pirinç 1,2,3,0 kırıklar ile sorteks iadesi, kepek, darıcan ve ham 
tanenin Ofis’çe temin edilecek çuvallara, Ofisin belirleyeceği miktarlarda doldurulup, ağızlarının 
makine dikişi ile çift dikişli olarak dikilmesi ve çuvallanan ürünlerin Ofis tarafından taşınmasına 
kadar geçecek zaman içinde fabrika depolarında istifi ve muhafazası müteahhide aittir.(Çuval 
dikme makinesi ve iplik müteahhit firma tarafından temin edilir.) 
 
 Yukarıda açıklanan şartların uygulanması kaydıyla 1 tonun hangi bedel ile kırılacağı ve 
fabrikanın 24 saat üzerinden kırma kapasitesi teklif mektuplarında ekli teklif mektubu örneğine 
uygun olarak yazıyla ve rakamla açıkça yazılıp, müteahhit firma tarafından imzalanıp ve 
kaşelenecektir. (Ek:1) 
 İhale  05.06.2020 Cuma  günü yukarıda belirtilen saatte Çorum Şube  Müdürlüğünde bu 
işle ilgili komisyon huzurunda yapılacaktır. 
 

Talipliler teklif mektuplarını ihale günü ve saat 10:00 a kadar T.M.O. Çorum Şube 
Müdürlüğü Haberleşme Servisine elden vereceklerdir. İhalenin bitiminden sonra yapılacak yazılı ve 
sözlü müracaatlar veya gelecek teklifler hangi gerekçeye dayalı olursa olsun dikkate 
alınmayacaktır. 
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2-İHALEYE GİRME KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER: 

 
 a) Nüfus hüviyet belgesi fotokopisi (Aslı ihale Komisyonunca görülecektir), 
 
 b)Ticaret ve Sanayi Odasından alınacak faaliyet belgesi (2020 yılına ait),  
 
 c) 2019 yılına ait fabrika kapasite belgesi (2019 temin edilemezse 2018 yılına ait), 
 
 d)İhaleye katılacak kişilerin cari yıla ait yasal temsilciliği veya yetkili vekil olduklarına dair 
imza sirküleri ile noterden tasdikli vekâletname, 
 
 e)Teklif mektubunun açık adresli ve imzalı olması,  
 
 f)İş bu şartnamenin ve eki sözleşme tasarısının okunup, hükümlerinin aynen kabul 
edildiğinin bir yazıyla bildirilmiş olması, 
 
 g)Teklif mektubunda fiyatın rakam ve yazı ile açık seçik yazılmış olması  
 
 h)Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Siciline kayıtlı olduğuna dair belge,  

 
ı) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname (ancak ihale 

üzerine kaldığı taktirde ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına 
dair belge sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)  
 
           j) Vergi borcu olmadığına dair taahhütname (ancak ihale üzerine kaldığı taktirde ihale tarihi 
itibarıyla kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)   
          

          k) Renk ayırıcı sistem: 

 
             Pirinç albenisinin arttırılması için; pirinç içindeki çeltik, lekeli ve kırmızı tanelerin ayrılması 
gerektiğinden; (SORTEKS Vb) renk ayırıcı sistemlerden pirinçlerin geçirilmesi zorunludur. Renk 
ayırıcı sistem tarafından ayrılan çıktılar, tekrar paçallı şekilde işlemeye tabi tutularak imalatın 
albenisi bozulmayacak şekilde karıştırılacaktır.  
           
           m) İstenen geçici teminatın yatırılmış olması, ihaleye katılmak isteyenler bu işe ait 20. 

madde de belirtilen geçici teminatlarını (Teklif edecekleri kırma bedelinin en az % 3 oranında) 
T.M.O. Çorum Şube Müdürlüğüne ait VAKIFBANK Şubesi TR 31 0001 5001 5800 7297 3132 64 
ıban numaralı hesabımıza ihale saatinden önce yatıracaklar ve alacakları ödeme dekontunu diğer 
belgeler ile birlikte ibraz edeceklerdir.  
  

Sürümde olan Türk parası karşılığı bloke edilmiş çekler, hazine tahvilleri ve bonolar, 
bankaların vereceği süresiz limit içi teminat mektupları (Teminat mektupları için bankadan teyit 
yazısı ve yetkililerin imza sirkülerlerinin alınması esastır. Bununla ilgili Ofis Müdürlüklerinden 
açıklayıcı bilgi alınmalıdır.) ve nakitler, geçici ve kesin teminat olarak kabul edilir. 
  

Teminat mektubunun bankadan teyidinin alınabilmesi için ihale saatinden iki saat 

önce teminat mektubunun Şubemiz Muhasebe Servisine teslim edilmesi gerekmektedir. 
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3-Fiyat teklif mektubu posta veya elden teslim edilmesi halinde teklif mektubu zarf içine 
konularak kapatılır. Zarfın üzerine isim, soyadı ve açık adresi yazılır. Bu zarf ihaleye girme 
koşulları ve gerekli belgeler başlığı altında belirtilmiş istenilen diğer belgelerle birlikte daha büyük 

bir zarfa konularak kapatılır. Bu zarfın da kapatılmasından sonra üzerine “ Çeltik Kırma Teklif 

Mektubudur.” diye yazılarak, Şube Haberleşme Servisine teslim edilecektir. Bu dış zarf üstüne 
isim, soyadı, firma ismi, işaret vb. gibi şeyler yazılmayacaktır. 
  
           Teklif mektubunda şartname ve eki sözleşme tasarısının tamamen okunup şartların aynen 
kabul edildiği belirtilecektir. 
  
           Firmaların özel başlıklı teklif mektubunda yazılı adresleri kanuni adresleri kabul edilir. Ancak 
matbu mektup şeklinde olmayıp, düz beyaz kâğıt ile teklif verenler, teklif mektubunun altına kanuni 
adreslerini yazacaklardır. 
 

4-İhale evraklarının kontrolünü müteakip verilen teklifler Komisyon huzurunda 
değerlendirilecektir. Tekliflerin Ofisçe tespit edilen muhammen bedelin üstünde fiyat çıkması 
halinde en düşük teklif sahibi ile pazarlığa geçilir. Verilen teklifler Ofisçe tespit edilen muhammen 
bedelin altında veya eşit ise en düşük teklifi veren istekli ile nihai pazarlık yapılarak, üzerine işin 
geçici ihalesi yapılır. Verilen tekliflerde Ofis muhammen fiyatı altında birden fazla en düşük eşit 
fiyat bulunması halinde teklif sahipleri arasında karşılaştırma yapılır. Pazarlık sonunda komisyon 
en uygun fiyatı teklif eden firmaya geçici ihaleyi yapacaktır. 
 Yapılacak inceleme sonunda ve yetkili makamın onayı ile ihale kesinleşir kesinleşmez en 
geç 7 gün içinde üzerinde geçici ihale kalan firma ya da şahısa bildirilecektir.(Bu günün tatile 
gelmesi halinde onu izleyen ilk iş günü bildirim yapılır.) Bu bildirimden sonra üzerinde ihale kalan 
firma ya da şahıs 3 iş günü içinde geçici teminatı kati teminata çevirmeye ve sözleşme yapılmaya 
çağrılır. 
 

5-İsteklilerin, tekliflerini verdikten sonra vazgeçme taleplerinde bulunmaları kabul edilemez. 
 

6-Kati teminat ihale fiyatının % 6’sıdır. Ofis kati ihalenin yapıldığını kendisine tebliğinden 

itibaren vermiş olduğu geçici teminatını 3 iş günü içinde kati teminata dönüştürmeye ve mukavele 
akdi için yine bu süre içinde müteahhit, Ofisimize müracaat etmeye mecburdur. Müteahhit 
şartnamedeki süre içinde Ofise başvurarak kesin teminatı yatırmaz ve sözleşmeyi imzalamaz ise 
geçici teminat gelir kaydedilir. 
 

7-Kati teminat banka teminat mektubu şeklinde vermek isteyenlerin mektupları süresiz limit 
içi olacak ve mektup üzerinde ne iş için alındığını belirten izahat bulunacaktır.   

 (Banka teyidi mutlak alınacaktır.) 
 
 

8-Mukavelenin akdinden sonra hangi sebeple olursa olsun sözleşme konusu iş üçüncü 
kişilere devir edilemez. 
 
 

9-Müteahhidin teklif mektubunda göstermiş olduğu adrese yapılacak tebligatlar kanuni 
ikametgâhına yapılmış sayılır. 
 
 

10-İşbu şartname hükümlerine göre yapılan işlemlerden doğacak ihtilaflardan Çorum 
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
 
 

11-Ofisimiz 2886 Sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta ve 
dilediğine yapmakta serbest olduğu gibi uygun fiyatı ve koşullarda üstünlüğü tespitte ihale 
komisyonu serbesttir. 
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12-Teklif veren şartname ve sözleşme taslağını okuyup kabul etmiş sayılacaktır. 
 
 

13-İşbu şartname ve bilahare hazırlanacak mukavele ile ilgili karar ve harç pulu bedelleri,  
Noter masrafı müteahhide aittir. (Noterde sözleşme yapılması halinde) 

 

14-Sözleşmeler noterce (veya Şubemizce)  onaylanacaktır.      
 
15-Kati teminat iadesi Ofisimizin işbu kırdırmadan dolayı müteahhidin taahhüdünü tam 

olarak yerine getirmesini müteakip Sosyal Güvenlik Kurumuna keyfiyet bildirilecek, alınacak 
ilişiksiz belgesine müsteniden kesin hesap tasfiyesine gidilecektir. 

 
 
 

16-Müteahhit firma Ofisin çalışma şart ve kurallarını aynen kabul eder. Gereği halinde Ofis, 
çift vardiya halinde ve tatil günlerinde çalışma yapar. Müteahhit buna itiraz edemez. Çalışma 
şartları ile ilgili her türlü koşulları müteahhit firma Ofis isteği doğrultusunda temin eder. 

 
 

17-İşbu şartname sözleşmenin mütemmimidir 
 
 
 

18-İHALEYE GİREMEYECEK OLANLAR: 
 
 Kanunlar veya kararlarla geçici veya sürekli olarak genel katma ve özel bütçelerle 

idare olunan daire ve kuruluşlar, Kamu İktisadi Kuruluşları, Öğrenim Kurumları ve Bankaların 
ihalelerine girmeleri yasaklanmış olanlar, doğrudan doğruya veya aracı kullanarak iş bu ihaleye 
katılamazlar. T.M.O.’ca daha önce yapılan ihalelerde kısıtlı durumları veya yetersizlikleri tespit 
edilenler de ihaleye giremezler, kapalı zarfla veya faksla verdikleri teklif mektupları açılamaz. 

 
 
 

19-İhaleye iştirak edecek firmalara ait fabrikaların çeltik kırma kapasitelerinin en az 100 
ton/gün olması gerekmektedir. (24 saat üzerinden) 100 tonun altında kırma kapasitesine sahip 
olan firmalara ait teklifler kabul edilmeyecek, geçerli sayılmayacak olup, firmalar fabrikalarının 
kırma kapasitelerini 2019 yılına ait ( temin edilemezse 2018 yılı) mahalli Ticaret ve Sanayi 
Odasından tasdikli kapasite raporları ile belgeleyecek ve kapasite raporlarını teklif mektupları ile 
birlikte komisyona mutlaka vereceklerdir. 

 
 
 

20-İhaleye iştirak edeceklerin yatıracakları geçici teminat miktarı, teklif edecekleri fiyatın en 

az % 3 ünden az olmamak kaydıyla kendileri belirleyecektir. 
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21-İmalat 7 Ocak 2011 tarih 27808 sayılı Resmi Gazeteyle yürürlüğe giren Türk Gıda 
Kodeksi Pirinç Tebliğinde belirtilen tüm hususlara uyarak 1. sınıf pirinç olarak yapılacaktır. 1 Sınıf 
imal edilecek pirinçlerdeki kalite kriterleri aşağıda verilen değerlere uygun olacaktır. 

 

 

Ham ve 
tebeşir 
tane 

(Ağırlıkça 
En Fazla) 

(%) 

Mandık veya 
kırmızı tane 
(Ağırlıkça En 

Fazla)        
(%) 

Kırmızı 
çizgili tane 
(Ağırlıkça 
En Fazla) 

(%) 

Doğal şekli 
bozuğu olan 
tane, benekli 
tane, lekeli 
tane, sarı 
tane ve 

amber tane 
(Ağırlıkça En 

Fazla ) 
(%) 

Kırık tane 
(Ağırlıkça 
En Fazla) 

(%) 

Organik 
Yabancı 

Maddeler 
(Ağırlıkça 
En Fazla) 

(%) 

İnorganik 
Yabancı 

Maddeler 
(Ağırlıkça 
En Fazla) 

(%) 

Pirinç 
(1.sınıf) 

1 0,5 0,5 0,5 5 0,3 0,05 

Pirinç içinde kavuzsuz pirinç ile çeltik miktarı ayrı, ayrı ağırlıkça %0,05 ‘i geçmemelidir.  

Pirinç, kendine has renk, tat, koku ve görünüşte olmalı, acılamış, ekşimiş, kokuşmuş, küflenmiş 
olmamalı, yabancı bir tat ve koku, böcek ve böcek parçalarını, kalıntılarını ve yumurtalarını, 
hayvansal artıklar ve metal parçaları içermemelidir. 

 
Ayrıca Pirinçler tane yüzeyinde oluşan tozun alınarak, albenisini arttırılması için Pirinç 

Tebliğinin 6 maddesinde atıfta bulunulan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Katkı 
Maddeleri Tebliğine uygun olarak üründe istenmeyen olumsuz kokulara meydan vermeyecek 

şekilde bitkisel (Ayçiçek) yağ kullanılarak parlatılacaktır. Bitkisel yağ (Ayçiçek ) firma tarafından 

tedarik edilecektir. 
 
 Genelde 1 ton pirince 2 ila 3 litre arasında bitkisel yağ kullanılmakta olup bu nedenle kırım 

İhalesini alan firma 260 ton pirinç partisinde kullanılacak bitkisel yağı tedarik edip, kırım öncesi 
fabrikada hazır edecektir. Yağın hazır edilip, edilmediği zaman, zaman TMO personeli tarafından 
kontrol edilecektir. 
 
 Bu itibarla en uygun teklifi verip ihaleyi kazanan fabrikada, önce 10 (on) tonluk deneme 
imalatı yaptırılacak, deneme imalatından alınan pirinçler Ofisimizce istenen özellikleri taşıması 
halinde imalata devam edilecek aksi taktirde imalat yapılmayacaktır. İleriki tarihlerde yeniden 
ihaleye çıkıldığında uygun imalat yapmayan bu fabrika ihaleye alınmayacaktır. 
 

 22-İhaleye katılan fabrikaların 09.06.1998 tarihli ve 23367 Sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “ Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik” gereği Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık  Bakanlığı Gıda Siciline kayıtlı olması gerekmektedir. (Fabrika ve depolarda 

kesinlikle GDO bulaşıklığı olmayacaktır.) 
 

23-İmalata verilecek çeltiklerin nakliye sigortalarına ilişkin olarak müteahhit tarafından 
T.M.O. Çorum Şube Müdürlüğü adına sigorta yaptırmaları gerekmektedir. 
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