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Bu Program KKTC EKONOMİ ve ENERJİ BAKANLIĞI 

altında yer  alan KOBİGEM tarafından yürütülmekte olup , TC KALKINMA VE EKONOMİK  İŞBİRLİĞİ 
OFİSİ finansmanı  ve TC ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI teknik desteği ile oluşturulmuştur. 

 

Onan S.Ü.(Frozen Foods)Ltd. 2017 Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan 

mali destek ile “KRUVASAN ÜRETİMİ KAPASİTE ARTIŞI İLE İHRACAT YOLUNDA” projesi kapsamında 

bir makine ve ekipman  alımını sonuçlandırmayı planlamaktadır. 

 

Mal alım işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda 

sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje 

faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda 

belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma 

kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın 

alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep 

edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz.  

 

Sözleşme Makamının;  

a)  Adı/Ünvanı : Onan S.Ü.(Frozen Foods)Ltd. 

b)  Adresi: Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, P.O.B. 450, 99150 Gönyeli – Lefkoşa- Kıbrıs, Mersin 10 TURKEY 

c)  Telefon numarası: + (90) (392) 223 4700  

d)  Faks numarası: + (90) (392) 223 4708 

e)  Elektronik posta adresi: mustafahalkci@onanltd.com 

f)  İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Mustafa Halkcı 

 

 

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle 

irtibat kurarak temin edebilirler. 

 

İlan konusu işin; 

a) Projenin Adı: “KRUVASAN ÜRETİMİ KAPASİTE ARTIŞI İLE İHRACAT YOLUNDA” 

b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: LOT 1 2.3.1  Kruvasan üretimi için makine ve 

ekipman alımı 

d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, P.O.B. 450, 99150 Gönyeli – 

Lefkoşa- Kıbrıs, Mersin 10 TURKEY 

e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: Teklif vermek isteyen Firmalar alınacak olan dolgulu ve dolgusuz 

kruvasan üretim makinesinin, hamur üretim hattının devamını oluşturacağından, ihalenin askıda kaldığı 15 

 

 

 

 



günlük süre içerisinde gelip keşif ziyaretlerinde bulunabilir, makinenin entegrasyonu konusunda görüş 

paylaşabilirler.  

f)         Son teklif verme tarihi ve saati : 18/05 /2018 14:00 

 

Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına 

ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu 

tutulamaz. 

Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk 

iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır. 

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından,  

 ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri ve kimlik fotokopileri; 

1.Gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi ve kimlik fotokopileri; 

2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden 

alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

ve kimlik fotokopileri; 

c)İsteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın 

en az % 50’si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili 

deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi) 

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, 

sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi  imzalayan istekliler 

aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş 

sayılırlar. 

İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar: 

a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren 

suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer 

almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, 

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 

c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 

d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. 

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar 

kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. 

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli 

bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).  

g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, 

dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler. 

h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı 

ülkelerin isteklileri. 

Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.  

Teklifi  onaylanan  firmaların,  Teknik ve Mali Teklif Formu sonuçları www.kobigem.gov.ct.tr sitesinde 

yayınlanacaktır. 



İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son 

teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle 

kıyaslaması yapılacaktır. 

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif 

sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. 

 

Okudum, kabul ediyorum. .../.../201... 

İmza 

Teklif Veren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teknik Şartname Standart Formu    

 

İLAN NUMARASI: İHALE, LOT 1  2.3.1  KKTC-17-EEB-01/052   

SÖZLEŞMA NUMARASI: KKTC-17-EEB-01/052   

 

1. Genel Tanım 

Şirketimiz kuruluş amacına uygun olarak üretim tecrübesini geliştirmek,  uluslararası kalitede ürün 

üretmek, ekonomik kalkınmayı desteklemek, ülke ürünlerinin ithal ürünlere karşı rekabet gücünü ve 

ihracat potansiyelini geliştirmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak üzere proje kapsamında , 

Kruvasan ürününün daha hızlı ve seri üretimi için makine ve ekipman alımı ihalesine çıkma kararı 

almıştır. 

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı 

A B C 

Sıra No Teknik Özellikler Miktar 

2.3.1 Dolgulu ve Dolgusuz Kruvasan Makinesi ve ekipman alımı 1 adet 

   

Uzunluk: Çalışır durumda   3853 mm olmalı  

Genişlik: Kıvırma ünitesi dahil  2811 mm  

Çıkış gücü: 3,5kVa/1,5 Kw  

Voltajı: 3 x 400 V , 50 Hz olmalı  

Ağırlık:  Dolgu ünitesi hariç 700-800 kg   

Masa 

yüksekliği: 

900 mm 
 

Kemer 

genişliği: 

 560 mm 
 

Kayış hızı: 9 m / min  

Üretim Bilgisi: 15 – 110 gr arası dolgusuz kruvasan üretebilmeli  

 40 gr ve 60 gr dolgulu kruvasan üretebilmeli  

Kapasite: Dolgulu ürünlerde 650-700 arası bant / saatlik üretim 

3250 – 3500 adet / saatlik üretim 
 

 Dolgusuz ürünlerde 850-900 arası bant / saatlik üretim 

5100 – 5400 adet / saatlik üretim 
 

 2 – 6 üretim bandı olmalı  

Dolgu 

malzemesi: 

Birim başına 5 – 10 gr arası olmalı 
 



A B C 

Sıra No Teknik Özellikler Miktar 

Dolgu ünitesi 

hava basıncı: 

 5 bar olmalı 
 

Hava basıncı 

tüketimi: 

500 NL/ min 
 

Dolgu ünitesi: Bant üretim sayısına göre en az 2-6 piston olmalı  

Dolgu ünitesi 

kovaları: 

 32 lt kapasiteli olmalı 
 

Hamur 

şekillendirme 

ile ilgili 

özellikler: 

Hamur önce şeritler halinde kesilip, daha sonra giyotin bıçaklar içeren 

baskı kalıplar tarafından üçgen şeklinde mühürlenmesi gerekiyor. Tüm 

ebatlarda kalıp bulunabilmeli. İhale konusu olan makinenin bir parçası 

olarak 25,40 ve 60 gr lık kruvasan üretimi için kalıplar alınacaktır. 

 

Dolgusuz 40 gr 

kruvasan 

kalıpları: 

4 şeritli zig-zag 138*133 mm kesici kalıp 

Kruvasan Makinesi için 4 şeritli kesici 
 

Dolgulu 60 gr 

kruvasan 

kalıpları: 

3 şeritli zig-zag  138*177 mm kesici kalıp 

Kruvasan Makinesi için 3 şeritli kesici  

Hortumlar için 3 şeritli tutucu levha 138*177 mm ebatlarında 

 

Dolgusuz 25 gr 

kruvasan 

kalıpları: 

5 şeritli zig-zag 74*106 mm kesici kalıp 

Kruvasan Makinesi için 5 şeritli kesici 
 

Teknik Bilgi: Bir ürün üretiminden diğerine geçişler operatör için alet kullanmaksızın 

yapılabilmeli. 
 

 Ürün üzerindeki unlanmayı engellemek üzere çıkarılabilen baskı kalıpları 

olmalı. 
 

 Kesme ve kıvırma parçalarında basınçlı sistemler kullanılmamalı, hijyeni 

sağlamak üzere motorlu parçalar kullanılmalı. 
 

 Kruvasan makinesine girmeden önce hamur bandı doğru şekilde 

ayarlanmalı, artık hamur parçaları hamur makinesine girmemeli. 
 

 Kıvırma ünitesine girmeden önce ürünlerin üst üstte gelmesi 

engellenmeli. Üstte daima ürünün aynı tarafı bulunmalı. 
 

 Ürünlerin kıvrılma esnasında yapışmasını ve açılmamasını sağlamak 

üzere makinede su püskürtme sistemi bulunmalı. 
 

 Kruvasan şekillendirme ünitesi kayışı temizlenebilen çoklu kauçuk 

şeritlerle müteşekkil olmalı. Hiçbir suretle taşıyıcı bant içermemeli. 
 

 Uygun esnekliği sağlamak üzere şekillendirme ünitesi ayarlanabilen çift 

merdaneli modül ile donatılmış olmalı. Modüller tek başına 

ayarlanabilmeli ve alet kullanmaksızın çıkarılıp yıkanabilmeli. 

 



A B C 

Sıra No Teknik Özellikler Miktar 

Modülerlik Kruvasan makinesi hamurun kesintisiz geçişini sağlamak üzere mevcut 

kalibrasyon cihazının sonuna entegre olabilmeli. 
 

 Kruvasan makinesi ikinci bir dolgu ünitesi yaptırımına gerek kalmayacak 

şekilde modifikasyon yapılarak, mevcut ürün  hizalama  masasından 

basınçlı doldu ünitesine bağlanabilmeli. 

 

 Kruvasan makinesi yapımında uluslar arası standartlarda elektrik ve 

mekanik parçalar kullanılmalı. 
 

Yasal uygunluk 

ve gereklilikler 

İş Sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve tüketici haklarını korumak adına 

kruvasan makinesi yapımında aşağıda belirtilen Avrupa Birliği 

standartları ve yasalar doğrultusunda üretildiği gözlenecektir.  

 

 Machinery Directive (2006/42/EC)  

 EMC 2014/30/EC  

 EN 1674  - Food processing machines – Safety and Hygiene requirements  

(Gıda İşleme Makineleri – Güvenlik ve Hijyen gereklilikleri) 
 

 1935/2004 – Materials, intended to come into contact with food (Gıda ile 

temas edecek malzemeler) 
 

 EU 10/2011 -  Plastic materials and articles intended to come into contact 

with food ( Gıda ile temas edecek  plastik araç gereçler) 
 

 EN 602204-1  - Safety of machinery – Electrical equipment – Part 1 ( 

Makine Güvenliği – Elektrik ekipmanlar – Bölüm 1) 
 

 EN ISO 12100 –Safety of machinery – General principles – Part 1( 

Makine Güvenliği – Genel hükümler – Bölüm 1) 
 

 

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler 

4. Garanti Koşulları 

Teslimatı takip eden 1 yıl. 

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri 

Makinenin montajı yükleniciye aittir. Yüklenici makine teslimatını takip eden 15 gün içerisinde makinenin 

montajını tamamlamalıdır. 

4. Gerekli Yedek Parçalar 

Yüklenici ilgili makine için 5 yıllık parça garantisi vermelidir.   

5. Kullanım Kılavuzu 

Yüklenici makineyle ilgili her türlü açıklayıcı bilgi ve belgeyi Sözleşme Makamı ile paylaşmak durumundadır. 

6. Teslim süresi 

Sipariş ve ödemeyi takip eden 16-20 hafta arası. 

7. Diğer Hususlar  



Teslimat Incoterms 2010 esaslarına göre CIF Mağusa limanı olarak yapılmalı. Sigorta ve navlun yükleniciye 

aittir. Gümrük vergisi Sözleşme Makamına aittir. 

Yüklenici ihaleye vereceği teklife eğitim ücretini de dahil etmek durumundadır. Makinenin kullanımı ile ilgili 

eğitimler kurulumu takip eden 7 günlük süre zarfında yüklenici firma tarafından verilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Teknik ve Mali Teklif Formu 

(İstekliler tarafından doldurulacaktır) 

 

İlan Numarası : … … … … … … … … … 

İsteklinin adı : … … … … … … … … … 

 

A C D E F 

Sıra 

No 

Miktar Teklif Edilen Teknik Özellikler 

(Marka/Model Dâhil) 

<DDP> <Kabul Yeri> Teslimat 

İçin Birim Fiyatlar (TL) 

Toplam* 

(TL) 

1     

2     

3     

4     

     

     

  

Toplam Teklif KDV Hariç (rakam ve yazı ile) 

 

* Verilen teklife eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin dahil olup olmadığını mutlaka belirtiniz. 

 

İsteklinin Kaşesi 

  Yetkili İmza 

 

 

 

 


