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BEyTüşş E BAp Kayııaxnrrr ııĞr
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığl

MEYVECII,|K PROJESi ( CEViZ VE ELMA FiDANI ALIM iŞi ) ınal alunı açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye iJişkin ayrıntüh bilgiler aşağıda yer almaktadır:

I - idarenin
a) Aclresi : Hükümet Konağr 3,Kat
b) Telefon ve faks numarası : 0486 3l l 20 03 - 0486 3 t l 20 59
c) Elektronik posta adresi (varsa) : beytussebap.khgb@hotmail.com

2 - Ihale konusu maI alıınrnın
a) Niteliği ttırtı ve miktan : Mal almı l500 Adet Glaııyy Sİıilh ( En aZ l yaşında), 650 Ado1 Red Chiel.( En

azl,vaşılıda),2_iOOAdcrFernor(EnaZln]boYvelyaşında).500AderFernette(Enazlmbol,velyışında),
l l6 Adet Budanıa Makas]. ] l 6 Adet Buda]na Testeresi, l l6 Aclct ilaçlaına Ponıpası. 3 Adct slnıa , cevİz ,
Bııclaına Makası.Budama Testeresi ve Plastik İlaçlama Pııınpası Tekııik Şaıtnamesi

b) Yapılacağı yer: Bc)tüşşebap İlçesi ıe BagIı Köllcri
c) Işin sairesi : lşe başlama ıarihinden itibaren J0 takvim gijnudttr.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer : Beytiişşebap Hüküınet Konağı 3,Kat
b) Trihi ve saati : |2.|2.2018 - 14:00

4 - İhaleye KatılabiLnek İçin İsteklilerde AIanılan Şartlax, Belgeler ve Yeterlik Kriterleli
a ) Tebligat jÇin adres beyanı: ayrıca iıtibat için telefoır nunıarası ve faks ııuııarası ile e]ekttonik posta adresi.
b ) Bu şaıtnamede belirlenen geçici teminat.
c ) Teklifverıneye yetkili oIduğunu gösteren iııza beyaırnamesi veya inza sirküleri.
l - Gerçek kişi olınası halinde, noter tasdikli jmza beyannamesi,
2- Tüzel kiŞi olmasl halinde, İlgisine göIe tüzel kişilğin otakları, ğeleri veya kuruculan ile tüze] kişiliğin
vönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sici] Gazetesİ veya bu hususlan tevsiİ ed-en
belgeler ile tüzel kişiliğin notel tasdikli inıza sirküleri.
Ç ) KHGB İhale Yönetmeliğir]in l l. nıaddesinde sayılan durumlarda oluııınadığlna ilişkin taahhütnanre
d ) Vekaleten ilıaleye katılnıa halinde, istekli adına katılan kişiııin noteı tasdikIİ vekalİtnaııesi ile noter tasclikli
iınza beyannamesi.
e ) onağı oIdugu vcya hissedarı bultınduğu tiiZel kişiiiklere ilişkin bcyannaıne.
f) İhalc dokiiınanının satın alınciığıııa dair lıelge
g ) SGK borcu yoktuı belgesi
ğ ) Şekti ve içeriği bu Şaıtnaınede belirlenen tek]if mektubu.
h ) Ticaret sicil gazetesi
r ) Mevzuatı gereği kayıtll oldı.ığu Ticaret Ve/veya Sanayi odası Belgesi,
J) CerÇek kiŞi olması ha]inde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulırnduğu yılda alınmış ilgisine göre
! ıcaret Ve/!eva saı]ayi odasına veya ilgili Meslek odasına kayıt]ı olduğunu göste'iı.belge.
2) TüZel kiŞi olrnası haljnde, mevzuatı gereği tlizel kişi]iğin sici]ine kayİtlı bulunduğu Ti-caret ve/veya Sanayi
Odasından. ilk ilaıı veya ihale tarilriııin içeı,isinde bulunduğu yılda alınmış, tıızet kişiligin sicile kayİtIı olduluna
dair belge.
i ) Vergi borcu yoktıır belgesi
Ekonomik ve M8li yetertiliğe ilişkin istenen belgeler ;

Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler :

j ) lş Deneyinı Belgesi
İŞ DeneYiın Belgesi4734 sayılı kanunun 62 inci maddesinin (h) beııdi uvaı,ınca; rnühendis ve miınaı.]arııı
nıezuniYet belgelcriyle elde cttikleri deneyiınin, mühendis veya minıarlann en az beş yıldır en az %o5l hissesine
salrip oldlığu veya lıer iki oıtağında nıüheııdis olup %5(!%50 ortak oldıığu tiizel kişiier tarafındanda
ku llaııılalıilmesi nıümkiindür.Ancak ortaklık oranlaıı %50-%50 olan tiiZ;l kişilere ilişkin düZenlemede her iki
ortağında n]i]hendis ıı|ması koşulu aranacak olup ortaklardan birinin veya hcr ikisinin de mimaı,olduğıı %5G
9650 ortaklük oranlaIı olan tüzel kişiler onaklaına ait mezuniyet be]geleriyte ihaleye katılanıayacaklİdı-,
'I'üzel kiŞilerin ( heI iki ortağuıda mühendis olup %_50-%50 orak olJuğu tüzel kişiJer hariç) oıtaklarına ait
ırıezuıriYet belgesini iŞ deneyiınlerini teşvik içiı,ı sunabilmeleri için,ınezuııiyet belgesi sahibi ortağıır en az beş
Yıldır 965l lıissesine salıip olı.ınduğunun ,ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra yMM,SMİ4M yada ticaret
ve sanayi odası /ticaret odası bOnyesinde bulrınan ticaret sicil nrenıurlukları tarafından diiZenlenen (
K]K031.3/Y) nolu standart forma uygun belge ile teşvik edilmesi zorunludur .



5 - Bu.üalede.benzer iş olarak; Fidan Alım İşi
6 - Ihale; Birlik İhale Yönetmeliği geregince Açık lhale Usulü iIe yaDllacahır.
7 - a) Açık ihale usu,unde tekliflir lazıii 9l."k ;;;. r",ill;;;,il';r, bir zarfa konulup kapatıldıkan sonrazarfin llzerine isteklinin adı. sovadireya tıca.et.unlaıı iı" ii-gı'ii. 

"ii"ıauğu 
yazı|ır. Zarfrn yapıştınlan yeriistekIi taIaf|ndan imzalanır. kaiesi veya mührü uurıl,r. eu -rri.ii.ii.r,nut" uit uı,rd, veya geçici teminat

|:HffrTİİ:[l,iiij,'ff,]"İ "ı"*ıi,i.iii..'a,e*İ.İr.,3İİ.'J,İİ". ikincibirzarfaloıiu,l"#L'ö,,,..
teklifin hangi işe ait olduAu vazılı. 

soYadı veYa ticaret unvanl ile tebligata.r", 
"ı"r"r 

gorİ.r...gİÖr ,İ..,ı *
b) TekIifmekfubunda ihaL dohımanlnın tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi. teklifedilen bedelinrakam ve yazı ile birbirine uveun .lrr"k 

';kç" 

y;;;r;;;;;;:';;,"',,.ilinti, düzeltme bulunmaması vetekIif mektubunun ad, soyad v-eva ticarct unvaıı yazılrnak sr.etiyle yeikiıi kişilerce imzalanmış oImasızorunludur. Bunları karşı|amavan t.lıln....oa.jlÇ r;;i;;;;;';"i; ."yılr. Teklif mekfuplarının isıeklitarafııdan imzalanmasl ve bu hekruplarda iııaıe ootumaniniiiamilei_orrnup ı<auuı edildiğinin beIiniImesi,teklif edilen fiYatın raİam ve vazı ıı,j 
"ç,t "İ*.İ 

y-İİ.*r,'r".,rrİ,İ",.Iİr*,"rdan herhangi birine uvıun
;'iXliJ;'Jiİ:!:İ; [tilİ;:İilil:y" 

*ffi;';, ü-i#iiiiiiiJ.oa"oiı i,,; ;;;;, il;ilii,;i,..
9 - IhaIe dokilmanlna ilÇe Özel idarc odası'den ucretsiz olaraİ baİı|abilir. lhaleye tekIifverecek o]anların ihaledökiımanını satın aImaları zorunludur. ihale dökumanı .'ıjo iliı lu.i,ı,e| verilmektedir. ihale DoküınanıYıtırılacak Hesap : 08697674_5002)
(Teminat Yatlrılacak Hesap : oaoezoz+-sı ıs)
l0 - lstek]iler lcklif]eı'ini,iŞ kaleınleri lÇin ıekIifcdilen biı,im filatların çarpıını sonucu buIunan toplatn bedel
Hİİ"J,§)|]:İ:ınfılat Şeklinde vcreccklcrdir. iı,.ı. rr.r.İ,lr.rİr'. ihaıe 1apııan istekıiyıe birim fi}at
l l 'Teklifler; 12,12,2o18 tarih ve saat l3:55'e kadar ilçe özel idare odası,na verilebilecekir. posta yoluylagönderi|en.teklifl er değerlendirmeye aIınmayacakır.
ı2 , tstekliler teklifedilen bedelin en az %3iü tutarında kendi belirleyecekleri orarıda geçici teminatvereceklerdir.
l3 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az takvim gttntl olmalıdıIl4 - Kohsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler
t5 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.
16 - B irliğimiz 2886 ve 4734 sayıIı Kanunlara tabii o lmayı p,28.04.2001 tarü ve 26506 sayılı Gazetedeyayınlanan yönetmelik hükümleri geçerIidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun selbesttiIl7- orttık girişiınler ihaIeye teklif vereıneyecektir
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