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*r*',*fi;ffi;ffi trffi ffi:,J:jffi 
e _lı'{üdİjı] üğü stok,annda bulunan mavi ve

sahş iştomi 
"ü 

ir *grubu aJma yönteıııiyle gerçekleşİirilece.çtir-

' Talep formlan döIdıınıIaıak *o 
'r*,: . 

Topralc Maı,sul.ıeı ofisi (TMo, Şube
Müdıırıüğü vşsıtaslyIa HEhaş ve o'ıı'ıoıo İşd ;;;;Şaşkaıılığına gönd*rilecektiı.' İ]lijffi:H.e KDV"n*ul Jfu*, yu*ı ,uu*r,*Ier vs manipüJasyon bariç' ffHTİ;ffiJg olarak teklif hyah ise %.yabancı.madde içeriğine ,*,o * ,o,

' Beyaz ve mavi haşhE ıohumlar* ait tek]ifier farkjı şekilde değerlendiri]ece}tir;
*J,,i?,T*şi&1,1ffi 

#ffi -Tl[T',:fi,;T*iı*y arazami25f onolup} Mavi haşhaş rohumıı ıç* io 
'"tıır*-ıçrrjul**,*ur** o]arak biı sııırJama:*Tffi:f*r' teklifler J-i'i"'o'rilirken -#;;; rabroda berirt'en fiyarrar

il;ff",#i:ı;'ffi'*(#Eİiİlffi :: j:İ,f-'Tu:, inin 7. o5, i oraıında teminatı AAF
ıİ ", ffi il-İriffi****:İi g 1 

-ffiTlJffTffi T,rrffi} ffi0013 0000 0ı IBAN nu*rroı,I;:-::], şuIJgSlıcü bulunaı TR9ı 000ı 2009 ı860
suuacaktır. 

numaıalı hesabııa yatıraca} * uu*u a*tontunu teklifin ekiıde. 
ffT:"rin 

geçeılilik süresi, teklif vçrildikten sonra Yçıtacak ilk tahsis işlemiyle son

' 
fi#.ffi'ffiffi:ffiil['xşffi.,7.00'ye 

kadar toplanacğ cuma güü]eri

' Tek]if verme süıçsi 24 Haziraı joi, 
"rıı'; 

sqst l7.00 İübariyle sona ereçekıir'ı Tüsİslerde teklif edilen fiyat göz önüiıde bulunduru]acaktır.ı Tek]if sahjplerine ta}ısisleri ııe ııeııı bilgi faks yu ou .ı.ı.t onr* pouo ije bi]diritecekrir.ı Tekliflerin değeılendirİlmesj 
'oı-ucunda 

başhaş trıu*ı*.n, satıp satrrıamaya ve ıahsismiktannı balirlcmeye Gene} ııruurıoii yetkİ]idiı'ı Tohurn şahşjan AAF Iş-lenn- ı'aua*iug, stoklanyia sınır,ıdıı' HaşhaŞ mhuııları çuvallı olarak tes]im edilecektir.ı Tahsiş yapilan rcklif sahipleri tahsişin kendilerine teb]iğ tarjhini takip eden ]0 iş eıııuiçerisinde taahhüt edilen fiyat ve ;ik *- çsrpımı Ğu*unda şlde ediJecek rakamüeeriıdeıı heaplanacak ıIİ{ln bedeliıden' ,**ı,rui"'r,L,r,, düşülmesi 
.sonuçu

belirleıçcek bedelİ, aar İşıenıu üuo*ıogüntın üıa;u* Bolvadin Şubesindebııİurıaıı TRgı 000t 2009 tgeb ooıı iooo oıJi*il#ffi hesabına yatıracakİır.
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Tohum Rengİ l0 ton altı

Lrrnlİı, ]N ı]E€ERıEI\IDİR ı.ııç r o r
i0 ron * 25 ton alfi z5 toı * 50loi_

altı

t'Jaııl
_fu

T0 ton ve üeerjİ}Iıvi 18"0 TLlKg t7,0TL/Kg * t6,0 TL4ie Ii.0 TL4(g
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' Ünın teslisti öncesinde yabancı mffdde analizine esas ölacak n*muneııin hazırlanması
esİ}üısıııda alıcı ya da yetkileıdirdiği temsilci ürü*Iin başında bulıınmak ?oılıııdadır.

ı.' Alıcı ya da yetkilendirdiği temsilci buzurunda ürünıin tamamıru 1emsil çdecek şekildealınaıtumuıe, yasıcı madde oranınıfl tespiti içiı yapılacak aııalize esas o}acakhr.ı Parti buytıtı{ığtı çok olaı iiründen aünacak numunenin l kg'dan faela olmısı
dunırnunda nuınuqğ usulüne uygun olaıak küçültıilerek l kg'a iıgıııeceı< ve aıaliz
numıııeşİ haarlaıacaktu.

ı Hazulaıan numunenin tarafşız bir laboratııvarfu yapılacak analizi sonıasında yabancı
maddp tespiı edilecekür. " ıı Aıalizle tespit edilen yabaıcı madde oranının 6/o2 drntag]a olma$ı durumuıda aıadaki
farka tşkabü] eden yrzde (7o) değer oranında taahhüt edilen fiyat i,izeriıden indirim
yapılarak belirlenecek fiyat satışa esas oiacaktır.

ı Taraflaruı hugurunda yapllan analiz ve anaJize göre oluşacak fiyaıa soırasında İtirazkabuledilıueyecektir. *D

ı Ysbançı madde anatiei şoırasında belirlenen satıŞ fİyatı ve miktann çsrplmt
sonucunda elde çdileççk rs}'am İlzeriıden hesaplanşcak bedeJ ıızerine KDV, borsa ve '

diğeİ yaşaI yükrroığıük ücretleıiıin yanı sra 0,l0 TL,t(g maıipülasyon ücretinin ilave
edi}ınesiyle teşit edilen tıItaı üItııı bedeli olarak tahsil edi}erek ba}iye mikıaı alıeıya
iade edilecekrir.

' Üdİn, nakliyesi alıcıya ait olııak üzere AAF lşletme Müdfuıüğtırden t*sl1m
aIııacaktır.

ı Taiısisi yapılan talep sahibiniı TMü tarafindan kcbul edilecek mücbir
dışınü taahhtıdiınü Yçıiıe getirmediği durumlarda sonraki ıçkıifleri
alurmel,acak ve üemingtı iraı kaydedile€ektir.

r Kurum 7,aranIıa sebep olaoak, usıılsİiz, gerçeği yaosıtmayan beyan ve eylemde
bıı]unulması durumuı,da zararların teklif şahibinden teİfiIin edilmesi hususıında
Aıkara Mahkemeleri yetkili o}acaktu.

sebepler
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