
VAKIFLAR İDARESİ’NDEN 

NARENCİYE ÜRÜNLERİ SATIŞI İÇİN KAPALI ZARF USULÜ İLE 

TEKLİF KABUL EDİLİR 

 

Güzelyurt’ta bulunan Fazıl Polat Paşa Çiftliği’ne ait Narenciye Bahçelerindeki aşağıda 

belirtilen ürünlerin satışı yapılacaktır. Şöyle ki : 

i-Yafa portakal ürünü (Tahmini ürün miktarı 200 Ton) 

ii- Greyfurt ürünü (Tahmini ürün miktarı 350Ton) 

iii-Limon ürünü takriben 7 Ton 

iv- King (Mandora) mandarin ürünü (Tahmini ürün miktarı 140 ton) 

v-İç piyasaya yönelik Satsuma, Nova mandarin ve Şeker Portakalı takriben 4 Ton 

1.Tüm ürünler için teklif verileceği gibi, ayrı ayrı ürünler için de teklif verilebilir. 

2.Verilecek teklifler Yafa, King (Mandora) mandarin, Greyfurt ürünü, için Ton/Fiyat 

üzerinden olacaktır. Ton olarak verilecek fiyatta 1. Sınıf ve ıskarta ayrımı yapılmayıp 

tek fiyat verilecektir. Limon, Satsuma, nova mandarin ve şeker portakalı için kapatma 

üzerinden fiyat verilecektir. 

3.Teklif sahipleri, teklifleri ile birlikte, Greyfurt ürünü için 25,000.-TL (Yirmi Beş Bin Türk 

Lirası), Yafa Portakal ürünü 15,000.-TL (On Beş Bin Türk Lirası), King (Mandora) 

mandarin için15.000.-TL(On beş bin Türk Lirası) nakit teminat verecektir. İhaleyi 

kazanan kişi veya firma 3.12.2019 tarihine kadar mukaveleyi imzalamaması halinde 

nakit teminat İdaremizce gelire alınacaktır. Limon, satsuma, nova mandarin ve şeker 

portakalı için ödeme, sözleşme imza tarihinde peşin olarak ödenecektir.  

4.Ürün satışı ile ilgili için imzalanacak sözleşmede ödeme planı aşağıdaki gibi olacaktır; 

i) Greyfurt, Yafa ve King (Mandora) mandarin ürünleri için ödemeler sözleşmenin 

yapıldığı tarihte % 40 peşin, geri kalan kısım için ise sözleşmede belirlenecek kesim 

tarihi sonuna kadar geçerli olacak banka teminat mektubu verilip, kesim sonunda 

ödeme gerçekleştiğinde ve sözleşmedeki maddelere uygun davranıldığı takdirde, 

sözleşme sahibine iade edilecektir. Aksi takdirde, banka teminat mektubu Vakıflar 

İdaresince gelire alınacaktır. 

  5.Telefonla müracaat ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

  6.Matbu formlar üzerinde yapılmayan teklifler dikkate alınmayacaktır 

İsteklilerin tekliflerini Vakıflar İdaresi’nden 500.-TL(Beş Yüz Türk Lirası) karşılığında        

Lefkoşa’da bulunan Emlak Şube Müdürlüğü’nden temin edecekleri matbu formlar 

üzerinde yapmaları ve en geç 20 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar 

Lefkoşa’daki teklif kutusuna atmaları gerekmektedir. İdare en yüksek veya herhangi bir 

teklifi kabul edip etmemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 



 

 

 


