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GIDA AMAÇLI HAŞHAŞ TOHUMU SATIŞ ŞARTLARI

Afyon Alkaloidleri Fabrikası (AAF) İşletme Müdürlüğü stoklannda bulunan beyaz,
mavi ve san renkli haşhaş tohumlan satışa açılmıştır.

Satış işlemi teklifmektubu alma yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

• Talep formlan doldurularak en yakın Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Şube
Müdürlüğü vasıtasıyla Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

• Fiyat tekliflerinde KDV, borsa, diğer yasal yükümlülükler ve manipülasyon hariç
teklif verilecektir.

• Teklifmiktan kg olarak, tekliffiyatı ise TLlkg olarak belirtilecektir.
• Her teklif mektubu için miktar azami 200 ton ile sınırlı olup teklif sahipleri her tahsis

döneminde bir kez teklif verebilecektir.
• Teklif sahibi almak istediği ürün için teklif bedelinin %5'i oramnda teminatı AAF

İşletme Müdürlüğünün Halkbank Bolvadin Şubesinde bulunan TR9 i 000 i 2009 1860
0013 0000 O i mAN numaralı hesabına yatıracak ve banka dekontunu teklifin ekinde
sunacaktır.

• Tekliflerin geçerlilik süresi, teklif verildikten sonra yapılacak ilk tahsis işlemiyle son
bulur.

• Teklifler her haftanın perşembe günü saat 17.00'ye kadar toplanacak, cuma günleri
talep sahipleri bazında tahsisler yapılacaktır.

• Tahsislerde teklif edilen fiyat göz önünde bulundurulacaktır.
• Teklif sahiplerine tahsisleri ile ilgili bilgi faks ya da elektronik posta ile bildirilecektir.
• Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda haşhaş tohumlanm satıp satmamaya ve tahsis

miktanm belirlemeye TMO Genel Müdürlüğü yetkilidir.
• Tohum satışlan AAF İşletme Müdürlüğü stoklanyla sınırlıdır.
• Haşhaş tohumlan polipropilen çuvallar halinde teslim edilecektir.
• Tahsis yapılan teklif sahipleri tahsisin kendilerine tebliğ tarihini takip eden iO iş günü

içerisinde taahhüt edilen fiyat ve miktann çarpımı sonucU1ldaelde edilecek rakam
üzerinden hesaplanacak bedel üzerine KDV, borsa ve diğer yasal yükümlülük
ücretlerinin yanı sıra, 0,03 TL/Kg manipü1asyon ücretinın ilave edilmesiyle tespit
edilen ürün bedelinden teminat tutarının düşülmesi sonucu belirlenecek bedeli AAF
İşletme Müdürlüğünün Halkbank Bolvadin Şubesinde bulunan TR91 0001 2009 1860
0013 0000 Oi mAN numaralı hesabına yatıracak ve akabinde ürünü nakliyesi alıcıya
ait olmak üzere AAF İşletme Müdürlüğünden teslim alacaktır.

• Tahsisi yapılan talep sahibinin TMO tarafından kabul edilecek mücbir sebepler
dışında taahhüdünü yerine getirmediği durumlarda sonraki teklifleri işleme
alınmayacak ve teminatı irat kaydedilecektir.

• Kurum zaranna sebep olacak usulsüz, gerçeği yansıtmayan beyan ve eylemde
bulunulınası durumunda zararların teklif sahibinden tazmin edilmesi hususunda
Ankara Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuDuDa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://e.belge.tmo.gov.tradresinden Belge Nuın.:S391461S-214.99-E.131742 ve Barkod Nu~:4S42224bilgileriyle erişebilirsiniz.

http://e.belge.tmo.gov.tradresinden
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TEKLİF MEKTUBU
TOPRAK MAHSULLERİoFİsİ

...... ŞUBE MÜDÜRLÜGÜ VASıTASıYLA

HAŞHAŞ VE ALKALoİD İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLlGINA

Teklif Sahibi
(Adı Soyadı/Firma Ünvanı)
TC Kimlik No (gerçek kişiler)

Vergi No

Tebligat Adresi

Telefon

Faks

Elektronik Posta Adresi

Talep Edilen Tohmn Rengi

Talep Edilen Miktar (kg)"
TeklifEdilen Fiyat
(TLlkg)", ""
" Tekliflerin geçerlilik süresi, teklif verildikten sonra yapılacak ilk tahsis işlemiyle son bulur.
Teklifler azami 200 ton ile sınırlıdır.
"" Teklif edilen fiyata KDV, borsa, diğer yasal yükümlülükler ve manipÜlasyon dahil değildir.

Satışa konu haşhaş tohmnlannı ofis tarafından uygun göriilmesi halinde yukarıda
belirtiğim miktar ve fiyat üzerinden AAF İşletme Müdürlüğü Bolvadin/ AfYonkarahisar
adresinden TMO 'nun belirlediği süre içerisinde teslim alacağırnı,

Teslim aldığım ürünleri sadece gld3Jihraç amaçlı kullanılacağımı ve satış şartlannı
okuyup kabul ettiğimi;

Beyan ve taahhüt ederim.

. ... .1.... .12018

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı

Kaşe ve İmza

Ek: Teminatın yatınldığına dair dekont

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanunuDa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine bttp://e-btlge.tmo.gov.tr-adresinden Belge Num.:5391461S-214.99-E.131742 ve Barkod Num.:4542224 bilgileriyle erişebilirsiniz.
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