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ilgi : Haşlıaş r,e Aikaloid İşleı{ Dairesi Başkaulı*öı

Şefliği)lıuı l3.04.2021 taİi]ü ve E.539l46l 15-02

Haşlıaş .ve Alkatoid İşleı,i Dairesi Başkaıılığıp
Ivliidürlttğii stoklanuda bııtıınaıı .lıışliış,tol}uıqt
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ilgi ıqıihç,s;ayılı taliıunıı geı,eği A*F fuletı»e

1ılıı!ı,|!ltş 111ıglılaıııasıiıda. değişikliğe gidildiği
ııu 4'1tııçİi baıdi revizebildiıilnıektedir. Bıı knpsaıııda "Gıda aıııagl1 ,I,Iaşlıaş ,JqllııgılıiŞalış Şartlal

edilıuiş olııp, bruıdaır soru,ası içiu uygıılaııacak sntuı al:ttıa. e§a§laı,ı Ek-l'dç
iuteırıet sitesiııde de yayuul4ıluı- cari htşlıaş lolıluııu .sntı, esaslar,üıızuı.
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A&on,Alktiloidleıi Fabrikası (aa$ tşletme Müdtir]üğü stoklannda bulunan mavi ve
beyaz renkli ııattlıel haşhaş tohumlan §auşa açIlİnii+lİJ ,_: ]l'"

sanşişiemitckıii,.-,,r;;;;;r;Üİ|r*r.**u,,r,..*u,n . .''''
ı Talep formları doldurularak cn yakıı ) tÖprat Mahsulleıi ofisİ (TMO) Şude

Müdürlüğü vasltgsıylı HEhaş ve Atka.l9iİİ lşleri Dİifesi Başkanlığına gonderilecektiİ. .

. Fiyat tekliflerinde KDV, borsa" diğer yasal ıİluıllulİ*ltİ ve manipülasyon hariç
teklif verilecekfir
Teklif miktan kg olarak tckiif fiyatı ise |/p2 yabıncı madde içeriğine sahip tltiin için
TL/kg olacaktıı.
Beyaz ve mavi haşhaş tohumtafa ait teklifler farklı şekilde değerlendirilecektir;

> Bcltz,haşhş tbhumu için; her teklif mekİubu 'için miktar azaini 25 ton oiup
teklitsahipleıi her tahsis döneminde bir kez teklifverebilecekiir.

}] Mavi haşhaş tbhıımu'için; heı teklifrİektubu içÜ miktaüsAl olariık bii'sınrılama
olmaıııaklİ berabeı, ,ıeklifleİ| degerlendiıiliıken aşagİclaki tabloda belirtilon fiyatlar

D

a

esaş,allnagFktu;;

MAY| HAşHAş ToHUMu,§ATış FİYATLAııi,ııı-ı. oeĞ.ınıçşolnrvıı,ıR5ııxıını

50 ton ve üzeri

MAvi

. Tekli| satfbi, almak tstediği ürtın için teklif bedelinin %5'i oraıiında teminatı AAF
, İşletme Müdüllüğünün Halkbaı* Bolvadin,§ubesinde,bulqnan T§|l P001 2009 1860

OOi3 OQ00 9l, IPAN 1!+ııah hesabına,yatııacakı:9 banka deko$unu,teklifiaekinde,
sunaçaktu., ', 

. ,, ,. | ; ,

ı Tckliflerin gqçeılili! suroşl, pklif verildiktcq sonıa.yapılacak" ilk tahsis,,işlcmiyle son
, bu|p1, , ,1: 

] . ., .,, , ..,',,

ı Teklifleı her haffanın perşembe.giinü saat l7.00'ye kadar toplanacak, cuma gtirıJeri

talep salıiplİri.bazında tahsislöt yipılicaktır; ' ':'] 
| '

. Tgklif VçıEElsütğsi 24 Hazir-an 2021 tıliihi sa&t 1,7ı00 itibariyle,sona e'ıcccktir,

. Taisislçrİİe tcklİfedilen filnt göz pnu,nde İglunduruldcaktır. i 
,

ı Taklif süipledne tahsislori ilc ilgili bilgi faks ya.da elelffonik posta ile bildidleoeklir,
ı 'Tekliflerin 

değeılendiıiltnesi sonucunda haşhaş toh.uııılannı gatip saunalııaya ve lalısis
miktannı, belifleüeye Gcnel Müdüılilk yetkilidir. ,

r Tohum satışlan,MF İşletme »üüdtırlüğüisİoklaııyld sinırlıdıt. , ;

. Haşba'ş toh'umları çuv-allı,olaıak teslim ediliibk'ü:, :, .. :: I

. rjri, İAhı* teklif sahibldıi tdhiisiı kendilerine tebtiğ'tiİihini taldp edeh';l0 iş günü

içerisİnide, taahhüt edilen fiyat ve. miktarın çarpımı soriucuıda elde edilecek rakam

üzeriİddn ,,hÖsaplanacak,, ürün bedeliıİen teminıit,,hithiiiııiı' düşüılmesİ sonucu

bElirİcnecek bçdeli, AAF. İşletme Müdilılüğünm . Halkbank Bolvadin Şubesinde
bulÜan TR91'0001 2009 186d'00l3 0000 oİ IdAN nıımaralı h*auına yatıracaktır.
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Üıün teslimi öncesinda yabancı maddo aı]alizinö esas olaçak numücnin hazırlanması

esnrcında alıcı ya da yctkilendirdiği temsilci tlrtlnün başında bulunmak zoırrndadrı.

Alıcı,ya da yetkilendidiği,lemsilcİ hı.ızÜ4ında,ürünün tamamıru temsil edecelc şekilde
.,a[ınan numune, yabancı madde oranının tespiti:iÇin yapllacak analizç.esaş oiac4ktır.,

Parti büyüktüğü . çok olan üiindıı alrıscak" . numurınin, l kg'dan fazla ,.olması

durumunda numune usulüıe uygun olaıak !üçüüleıek l kg'a, indirilecek ye aıaliz
numüesi hıiıulanaoaktf. i;' , . ,,,,, , ,,.

Hazıİlan8n numunenh taraf§iz bif 1laboratwaİda yapılaoak analiz!, sonıasında yabancı

m'adde tespit edilecektir. , .:

Aıalizlc te.spit edilen yabanci madde oranıiıı %2 den fazla olması durumuoda ııadaki
fatka tEkabüI eden yiizdo (%) dcğer orarunda 'tgglı!ıUİ edilen fıyat llzerinden indirim
yapılarak belirlenecek fiyat satlşa esas olıcaktır.
Taıaflann huiunında, yapılaiı analiz ve analize göre oluşacak fiyata sonıasında itiraz
kabul edilıneycoohir. ,' ,ıi 

"
Yabancı] madde aıaliiİ" soffiasuıda belir]enen saüş ijyatt: ve nİiktarın çarpımı
§Onucunda eld; ğaiieiek ıakern tlzerinden hesaplü8öak bğdel üeciine KDV, boısa ve
diğer yasal ytikümtütük ücietlğrinİn yaır sıra 0,10 TLlKg manipülasyon üorctinin ilave
edilmesiyle:tespit edilen,tutaı {iriin bedeli, olarak talisil. edilerek ba(iye miktar elıcıya
,iıide edileceitir. ,, , ,. .' .,

Ütın,.:' ııakliyesi,| alıcıya ait olmak iizeıe AAF \letrıe ,,Müdtlılüğünd;n te§lin
}ılınİcaktır. :, ] ,, ı. " .. ., - . , i, ,i. ,

'1*5"ig1,1yapils.rı :talcp , sahibinin ,TMO tarafından .kabul edilecek mücbir sebepler
dışuıda l taalüüdünü 'yerine , getirmediği, durumlarda , sonraki . tektifleri işleme
alıımayacak,ve.teminatı irat keydediteçel:tir. ' : . ,: ,, : .

Kurımı . zaıarına,, sebep olacak, usulsüz, gerçeği. yan§ıtmayaıı 'beyan ve eylemde
bulunulması, durumunda zararlann teklif ,isüibinden ıazmin .edilmesi hususunda

'].,ı
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TUBU
ToPRAK oFİ§İ

şUB üĞüvasrrı,srwe
IİAŞHAŞ VE ALKALOID lŞL JBAŞIaNLI Ğrxa

Teklifl eıin geçerlilik süıesi; teklif veıi sorüa yapı ta}ısis işltmiyle son bulur.
* Teklif edilen,fiyata KDV, boı§b, diğeı yasal yukltnlülükler,ve maiiipülıslon dahil değildir.

Teslim aldığım üriinleri sadece gıda/ihrdç, amaçlı kullaııaoağımı ve saüş şarıla$ü
okuyup kabul ettiğimi beyan ve taahhüt.ğdeıirıı. ..

':.',,,l,",..,12021

, .Adi Soyadı/Ticafet Unvant

Keşe ve imza

Ekı Teminatın,Yatınldığına Dair Dgko4t

Dk2

TEKLİF,

, .Satışa konu hdşhaş lohumlaııru Ofis tarafından uygun göıtllmesi hAlinde yukarıda

belirttiğim mildar ve fiyat uzcıinden ıal İşıeto.u Müdtıİliiğü Botvidiıy'A$.onİarahisar
adresindgn TMO'nun belirlediği şürç içerisinde teslim alaca6ımı,

Teklif sahtbi
(Adı S oyadı/Fiıma Unvaııı)
T,C. Kimlik No. (geıçek
kişiler)
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\rergi No.
]

Tebligat Adtesi

Telefon

Fsks

Elek,tronik Posta Adresi

Talep Edilen Tohu ı Reggi

Talep Edilen Mi!ı-t- (kg)|:

Teklif Edilaı Fiyat (Tllkg) + i
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