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paRri
No

cixs ÇEŞIDr N{IKTAR

(kg)

BULUNDUGU

YER

l Mahsul Buğday Kayra l46.000 l+4 Nolu Ambar

TOPLAM l46,000

l. Bu teknik şartnaıne işletıneıniz ambarlarında bulunan t 46.000 kg mahsül Kayra buğdaY

çeşidinin satış işini kapsar.

2. Mahsu] buğday işletme ambarlarında olup, satlşl tek partİ halİnde yapılacaktır.

3. Mahsul buğdayın satışı ambarlardan, aynı ,yığndan yapılacaktır.

4. l'esliır-ı yeri işletı-ııe aırıbarları olı-ıp, geçerli tartıın ycri ise işletıne kantarıdır.

5. ihalcye iştirak eden btittin mı.iştcriler satışti,ın önce ıı-ıahsulı-i gczcrek görebilcceklerdir.

ihaleden önce ınüşteriler ınahsulü görnıüş kabul edilecektir. İhaleden sonra yapılacak

itir az\ar kabul edi lm eyec ektir.

6. Mahsul buğdayın yüklenmesive taşlnması ınüşteriye aittir.

7. Yiikleme esnasında oluşabilecek her türlü z:,arar-ziyan ıniişteriye aittir.

8. Ytiklenıc ve nakliyeye başlanacak tarih müşteriyc bıldiriIecektir. İşletmeden izin

alınmadan yükleme ve nakliye işine başlanamaz.

g. Yükleme ve nakliye saatleri işletme tarafından belirlenecektir. İşletmenin beliı-teceği

saatlcr dışında yükleme ve nakliye işleri yapılmayacaktır.

l0. Müşteri. işletmenin çalışma ve disiplin kurallarına ııyınak zor1ındadır.

ll. Mıişteri, mücbir sebepler dışıncla yüklen-ıe ve nakliye işini 20 gün içerisinde bitimek

zonındadır.

12.Müşteri hiçbir mücbir sebep olmadığı lralde malını belirtilen sürede çekmediği takdirde

müşterinin malında olı.ışacak zarar ziyandan (Doğal afet, yangın, sel basması, kızışma,

kı.iflennıe, çünime, haşere zararı \is.)İşletmenıiz soı,uınlu olmayacağı gibi bcliı-tilen

sürede çekilmeyen mal için mahsul depolama ücreti olarak günlük 1,50 TL/Ton

gecikme bedeli alınır.

13. Satışı yapılacak mahsül brığday miktarı (+l- o^25l afiış /azalış gösterebilir.
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sorumludur. İdarenin lıerhangi
l4. İş süresi boyunca mcydana gelebılecek kaza, can ve

üçüncü şahıslara karşı verile cek zarar|ardan ır-ıüşteri

soruınluluğrı ol mayacaktır,

15. Bu teknil< şartnamedc ycrine getirilmeycn her nraddc

cezai ınüeyyideler uygulanır.

için idari şartnamcde beliıtilen

l6. Bu teknik Şartname, idari Şaıınanle ve sözleşme ilc birlikte l]ı,iküm ifade eder,

Özlem ERDOĞMIJş

Bitki Üretim Şefi

osman igicex
İşletme Müdüni


