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1. Bu teknik şartname işletmemiz ambarlarında bulunan 2.636.000 kg mahsül Köprü 

buğday çeşidinin satış işini kapsar. 

2. Mahsül buğdaylar işletme ambarlarında olup,  satışı partiler halinde (toplam  5  parti) 

yapılacaktır. 

3. Tüm partilerin satışı  farklı ambarlardan, aynı yığından yapılacaktır. 

4. Teslim yeri işletme ambarları olup, geçerli tartım yeri ise işletme kantarıdır. 

5. İhaleye iştirak eden bütün müşteriler satıştan önce mahsülü gezerek görebileceklerdir. 

İhaleden önce müşteriler mahsülü görmüş kabul edilecektir. İhaleden sonra yapılacak 

itirazlar kabul edilmeyecektir. 

6. Mahsül buğdayın yüklenmesi ve taşınması müşteriye aittir. 

7. Yükleme esnasında oluşabilecek her türlü zarar-ziyan müşteriye aittir. 

8. Yükleme ve nakliyeye başlanacak tarih müşteriye bildirilecektir. İşletmeden izin 

alınmadan yükleme ve nakliye işine başlanamaz. 

9. Yükleme ve nakliye saatleri işletme tarafından belirlenecektir. İşletmenin belirteceği 

saatler dışında yükleme ve nakliye işleri yapılmayacaktır. 

10. Müşteri, işletmenin çalışma ve disiplin kurallarına uymak zorundadır. 

11. Müşteri, mücbir sebepler dışında yükleme ve nakliye işini 20 gün içerisinde bitirmek 

zorundadır.  

12. Müşteri, işi belirtilen süre içerisinde bitirmemesi halinde, gecikilen her gün için 500 

Tl/gün gecikme cezası alınacaktır. 

PARTİ 

NO 

CİNS ÇEŞİDİ MİKTAR 

(kg) 

BULUNDUĞU 

YER 

1 Mahsül Buğday Köprü 525.000 1 Nolu Ambar 

2 Mahsül Buğday Köprü 525.000 1 Nolu Ambar 

3 Mahsül Buğday Köprü 525.000 1 Nolu Ambar 

4 Mahsül Buğday Köprü 525.000 2 Nolu Ambar 

5 Mahsül Buğday Köprü 536.000 2 Nolu Ambar 

TOPLAM 2.636.000  



13. Satışı yapılacak mahsül buğday miktarı  (+/- %25) artış /azalış gösterebilir. 

14. İş süresi boyunca meydana gelebilecek kaza, can ve mal kayıpları ile işletmeye ve 

üçüncü şahıslara karşı verilecek zararlardan müşteri sorumludur. İdarenin herhangi 

sorumluluğu olmayacaktır. 

15. Bu teknik şartnamede yerine getirilmeyen her madde için idari şartnamede belirtilen 

cezai müeyyideler uygulanır. 

16. Bu teknik şartname, İdari Şartname ve Sözleşme ile birlikte hüküm ifade eder. 
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