
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

 
SAF ETİL ALKOL SATIŞ İHALESİ İLANI 

 
1. Eskişehir Alkol Fabrikasında üretilecek ± % 10 toleransı satıcı opsiyonunda asgari  

% (v/v) 96 lık 5.500.000 litre denatüre edilmemiş tarımsal kökenli saf etil alkolün 
satış ihalesi, açık ihale usulüyle 11/11/2016 Cuma günü saat 14.00 de Mithatpaşa 
Caddesi No:14 Yenişehir/ ANKARA adresinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları 
A.Ş. Genel Müdürlüğü binası 6. katında yapılacaktır. İhaleye gerektiğinde açık 
artırma ve pazarlık usulü ile devam edileceğinden isteklilerin ihale günü ve saatinde 
Genel Müdürlüğümüzün 6. katında hazır bulunmaları gerekmektedir. 
 

2. İsteklilerin teklif mektuplarını ihalenin yapılacağı 11/11/2016 Cuma günü en geç saat 
14.00’ e kadar, Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü’ ne vermeleri 
gerekmektedir. 

3. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teminatlar, nakit veya banka teminat mektubu 
olabilir. 

4. İhale üzerinde kalan istekli; ihale tutarının % 6’ sı oranında kesin teminat verecektir. 
5. Teklifler posta ile de gönderilebilecektir. Ancak postadaki gecikmeler, bu ilandan 

önce yapılacak müracaatlar ile vaktinde verilmeyen teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

6. İhale ile ilgili şartname ve diğer evraklar Genel Müdürlüğümüz Satınalma Dairesi 
Başkanlığı – Dahili Satış Müdürlüğü (Telefon: 0- 312- 458 57 57 / 458 57 58 /          
Faks: 0- 312- 458 58 15) mesai saatleri dahilinde görülebileceği gibi, KDV Dahil    
200,- TL. karşılığında temin de edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale ile ilgili 
şartnameyi satın alması zorunludur. 

7. Teklifler, ihale tarihinden itibaren en az 45 gün opsiyonlu olacaktır. 
8. İhaleye katılacak olanlardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiş olup, teklif 

mektubu ve teminat mektubunun aslı, diğer belgelerin aslı yerine fotokopi veya 
suretlerinin verilmesi halinde ise bunların noterden onaylı olmaları gerekmektedir. 
a) Teklif Mektubu, 
b) Geçici Teminat, 
c) İmza Sirküleri, 
d) Temsil durumunda Noterden Onaylı Vekaletname (ihale tarihinden azami 1 ay 

önce düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 
e) Her sayfası istekli veya kanuni vekili tarafından imzalanmış şartname örneği, 
f) İsteklinin halen faaliyette olduğunu gösterir 2016 yılında alınmış oda belgesi, 
g) Denatüre  edilmemiş Etil  Alkol  tahsisine  ilişkin T.C.  Tütün,  Tütün Mamulleri  ve  

Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan izin belgesi, 
h) Kapasite Raporu 

 
9. İstekliler ihaleye çıkılan alkol miktarının tamamı için teklif verebilecekleri gibi 

500.000 litreden az olmamak üzere kısmi teklif de verebileceklerdir. 500.000 litrenin 
altında verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

10. Şirketimiz, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta 
serbesttir. 
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