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Büyükbaş Hayvan Deri ve Sakatat Sahşı

ERZIIRUM TİCARET
Narman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu

I(esimhane

faaliyet göstermekedir.. Kesimhanemizde
erkek hayvan kesimi yapılmaktaür.
Büyilkbaş erkek hayvan sakatatının ve deris mrn s ahşı karkas et kg ıizerinden yapılacakhr.
Büyükbaş halwan sakatat ve deri satış ihalesi 22.02. 2 0l9 tarihinde Narmaiı Aç* Ceza infaz
Kurumu İşyurdu Müdi.lrlüğilmiizde yapılacaktır.
büyükbi hayvan deri ve
sakatat satış ihalesinin üyelerinize bildirilmesi husus
Bilgilerinize arz olunur
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ADALET BAKANLIĞi
Narman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyıİrdu Müdürlüğü

FIYAT ARAŞTIRMASI
(BiRiM FİYAT SATIŞ TEKLiF MEKTUBUDUR)
Narman Açık Ceza infaz Kurumu işyurdu N{üdürlüğü ihale Yetkilisince fiyat
nedeniyle aşağıda belirtilen mal ve hizmetleri KDV Hariç olarak birim alış
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Bir (1) Yıllık Yağlı Karkas Uzeıinden Büyükbaş Hayvan
Derisi

K
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o

tl.Şf.

Taşrnrr

YDEM
vıt yetkilisi

Birim Fiyatı (KDv Hariç)

1

Teklifler Ekteki Şaİtname Doğrultusunda Hazırlanacaktır.
Büyükbaş Hayvan Derisi için Ödemeler: Kesilen Halıanın
Kalkas Ağlrllğünln 9o l3 ünün atınıp. ihale Üzerinde Kalan
İstekli Tarafindan Verilen fiyatın çarpümından bulunur.

Omek : 300 Kg x %13= 39 x 4,00 TL = t56,00 TL
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ihale tkli şartnameye uygun olarak 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun
ilgili hükümlerine göre 08/02120l9 tarihinde saat l5:30'de açlk artırma
usulü ıeklif alınarak yapılacakır.
2Jstekliler be|geleri ıam
ve eksiksiz olarak 08/02120l9 tarihinde saat 15:30'te Narman Açık Ceza
İnfaz Kurumunda hazır bulunacaklar. ]-İhaleye katılabilmek için
istekliler en az (9.000,00 TL) dokuzbin türk lirası tutarında geçici teminat
verecektir,banka teminat mektuplarının son geçerlilik tarihi 3lll212019
4-ihale üzerinde kalan istek|i ihale
tarihinden önce o|amaz.
tarihinden itibaren en geç iki iş günü içerisinde (l8.000,00 TL) onsekizbin
türk lirası kesin teminat Vererek sözleşmeyi imzalamak Zorundadır.
l-

T€lefon
Fak§

0 442 74l3109
0 442 74| 3| 3,I

TEKLIF VEREN ODAJT,IRMA
ADI t<-AŞEsi iMZAsI
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BüYüKBAŞ DERi SATIŞ ŞEKLİ VE IEKNIK ŞARTNAMESI

|]

Büyükbaş deri şekli: Kesimler yağlı olup karkas ağırlığının %13 ü deri ağırlığı olarak
kabul edilecektir. Kilogram fiyatı olarak teklif verilecektir. Kelle ve Paçalar derili düşültir,
kuyruk beşinci boğumdaıı kesilir.

Ululması gereken özel şartlar:
a) İdarenin uygun gördüğü tek tip kıyafet giydirilecek, çahşanlann kıyafetleri gi,inlük
(temiz) olup ve yedekli çalışılacaktır, kıyafet bedelleri yüklenici firma tarafindan
b) Çalışanlar, kesim bitiş saatinden en geç iki (]) saat içinde iş bitirilip kesimhaneyi
terk etmelidir. Kesimden 1 saat önce ilgili alanda
i
c) Hastalık veya zorun-lu gece kİsimlerinde yüklenici firma verilen dlriyi aynı gtin

hazriolunacak.

içinde almak zorundadır.
d) Tespit edilen deri miktarının parasal karşılığı, işlıırdu hesabına yatınldıktan sonra
deri çıkışı yapılacaktır.
e) Yiiklenici firma çalışacak kişilerin kimlik fotickopisi ve araçlann p/aka numarasını,
cinsini daha önceden idareye bildirecek ve değişinılerğb haber verecektir.
fl İdarenin bilgisi dışında araç ve kişi kesinlikle kesimhaneye alınmayacaktır. Mesai
saatleri dışında yükleme veya çahşma yapılmayacakhr.
g) İhaleyi alan fırma verdiği teklifin%6'sı kadannı kesin teminat olarak sözleşmeyi
imzalamadan önce idareye verecektir.
h) Çıkan sakatatların. "5996 Sayılı Veteriner Hi2metleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanunu","Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kurallaİr Yönetmeliği","Gıdd Hijyeni
Yönetmeliği" ve "İnsan Tüketimi Amacıyla KullarulmAyan Hayvansal Yan tlrtlnler
Yönetmeliğinde" belirtilen hususlara uygun olarak işlenmesi, paketlenmesi, etiketlenmesi ve
sevkiyatı yükleniciye aittir.
i) Şartnamede belirtilen hükümler yerine getirilmediği takdirde idare sözleşmeyi tek
ı
tarafu iptal etme yetkisine sahiptir. Teminatı idareye gqlir olarak kavdedilir.
J||
j) İhale sonucıında istekliler tarafından verilen t|kliflerin idarece düsük bulunması
r. 8.
.201
halinde idare ihaleyi iptal etrnekte serb
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SAKATAT SATIŞ ŞEKLi VE TEKNiK ŞARTNAMESİ
Büyükbaş Kesim Şekli: Karkas et yaglı olara| tartılacak (böbrek yağı, kavram yağı
karkasın iizerinde olacak.) Kamış alınacak, testisler |iizerinde olacak. Ke§imler yağlı olup
sakatat takm şeklinde verilecektir. Karkas et dışında'kelle, ciğer takım (karaciğer, akciğe1
yürek, dalak, ciğer eti ) böbrek, işkembe, kırkbayır, yağlar (kavram, böbrek ve içyağları) pöç,
sakatata

dahildir.
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şartlar:
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Uyı.ılması gereken özel
ı
a) Yiikleniciden her bir büyi,lkbaş kesiminden blli (0,50 ) kuruş olnİak iizere aylık su
b) İdarenin uygun gördüğü tek tip kıyafet giydirilecek, çalışanların kıyafetleri günlük
ve yedekli çalışılacaktır, kıyafet bedelleri yüklenici firma tarafından
karşı lanacaktır.
c) Çalışanlar, kesim bitiş saatinden en geç iki |12) saat içinde iş bitirilip kesimhaneyi
terk etmelidir. Kesimden l saat önce ilgili alanda
l
d) Hastalık veya zorunlu gece kesimlerinde yiiklenici Firma veri|enl sakatatı aynı giin
içinde almak zorundadır.
e) Tespit edilen karkas et miktarı ile çarpanı sonucu çıkan meblağın işyurdu hesabına
yatınldıktan sonıa sakatat çıkışı
i
f) Hastalık nedeni ile kaıaciğer imhasında %50 oran, kelle imhasıpda %25. komple
sakatat imhasında %l00 oraıı hesap|anarak ücretten
g) Yfülenici firma çalışacak kişilerin kimlik fdtokopisi ve araçların iplaka numarasını,
cinsini daha önceden idareye bildirecek ve değişimlerde haber verecektir.
h) İdarenin bilgisi dışında araç ve kişi kesinlikle kesimhaneye alınmayacakhr. Mesai
saatlerİ dışında yükleme veya çalışma yapılmayacaktır.
i) İhaleye alan firma verdiği teklifin en az| Vo6'sı kadannı kesin teminat olarak
sözleşmeyi imzalamadan önce idareye verecektir.
j) Çıkan sakatatlann, "5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağ!ığ, Gıda ve Yem

(temiz) olup

hazırlolunacak.

yapılacaktır.

dü§ürültlr.

l

I

İ

Kanunu","Hayvansal Gıdalar için Ozel Hijyen Kuıalları Yönetmeliği","Gıda Hijyeni
Yönetmeliği" ve "İnsan Tiiketimi Amacıyla Kullanrlmayan Hayvansal Yan iirtinler
Yönetmeliğinde" belirtilen hususlara uygun olarak işlenmesi, paketlenmesi, etiketlenmesi ve
sevkiyatı yükleniciye ainir.
k) Kesimhane sakata! alarurun dışına
i
l) Şartnamede belirtilen hiikiimler yerine getirİlmediği takdirde idaİe sözleşmeyi tek
taraflı iptal etme yetkisine sahiptir. Teminatı idareye gelir olarak kaydedilir.
m) İhale sonucunda istekliler tarafindan verilen tekliflerin idarece düşük bulunması
halinde idaıe ihaleyi iptal etmekte serbes
08.02.20l9

çıkılmaya{akıır.
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FiYAT ARAŞTIRMAsI
(BIRIM FIYAT SATlŞ
Narman Açık Ceza lnfaz Kurumu İşyurdu Müdilrluğu İhale Yetkilisince
aşağıda belirtilen mal ve hiznetlerin KDV Hariç olarak birim alış fiyatının
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Birim fiyata esas iş kaleminin adı
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Teklifl er ekteki şarmame doğrulfusunda hazırlanacaktır

Bü}tkbaş hayvan sakatah için ödemeler: kesilen hal.vanın
karkas ağııltğı ile ihale üzerinde kalan istekli wafirıdan
verilen

fi

l

yatırı çarpımından bulunur.

Ornek: 300 kgx1,50 TL=450,00

TL
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l- ihale ekli şartnameye uygun olarak 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun
ilgili hüküm|erine göre22102120|9 tarıhinde saat l4:00'da açık artırma

yapılacakİır.

TEKLİF VEREN ODA/FİRMA
ADI
iMZASı

usulü teklifallnarak
2-İstekliler
belgeleri tam ve eksiksiz olarak 22102/20l9 tarihinde saat l4:00'da Narman
Açık Ceza İnfaz Kurumunda hazır bulunacaklar.

3-ihaleye

katılabilınek için istekliler en az (l7.500,00 TL) onyedibinbeş},iıZ tüİk lirası
tutarrnda geçici teminat verecektir,banka teminat mekfuplarının son
geçeılilik tarihi 3lll2120l9 tarihinden önce olamaz.
4-Ihale üzerinde kalan istekli
ihale ıarihinden iıibaren en geç iki iş gtlnü içerisinde (35.000,00 TL)
otuzbeşbin ttırk lirasl kesin teminat vererek sözleşmeyi imzalamak

zorundadır.

Telefon

Faks

0 442 74| 3l 09
0 442 74| 3| 37

I
I

