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İHALE İLANI 

ŞIRNAK VALİLİĞ MERKEZ  

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI  

 

       Şırnak Merkeze Bağlı Köylerde Haşere İle Mücadele ve İlaçlama Hizmet Alım İşi Köylere Hizmet 

Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 18. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. Şırnak 

Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği, Mahalli İdare Birlikleri kapsamında olduğundan 4734 Sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, işi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Atatürk Mah. Zübeyde Hanım Cad. Hükümet Konağı Kat:1/    

Merkez/ ŞIRNAK 

b) Telefon ve faks numarası : 486 216 1097-243 - 486 216 1188 

c) Elektronik posta adresi  :  

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi (varsa) 

: http://www.sirnak.gov.tr/ 

2 - İhale konusu yapım işinin  

a) Niteliği, türü ve miktarı :Şırnak Merkeze bağlı 18 Köy ve 8 Mezranın 3 ay süre ile Haşere ile 

Mücadele ve İlaçlama Hizmeti  

b) Yapılacağı yer : Şırnak Merkeze Bağlı Köyler 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içinde 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 3 ay . 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Atatürk Mah. Zübeyde Hanım Cad. Hükümet Konağı Valilik 

Toplantı Salonu-Merkez/ ŞIRNAK - 

b) Tarihi ve saati : 08/04/2018 - 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:  
 
4.1.1. 
 
 KULLANILACAK İLAÇLARLA İLGİLİ İSTEKLER 
 

a) Tüm ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından halk sağlığında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış veya anılan 
Bakanlıkça halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ithaline izin verilmiş olacaktır. Ruhsatın aslı veya 
noter tasdikli suretini ihale aşamasında idareye sunmalıdır.  

b) Ürüne ait ruhsatın aslı veya noter tasdikli suretini ihale aşamasında idareye sunmalıdır.  
c) Ürün güvenlik bilgi formunu (MSDS), Ürün Garanti Belgesi aslı veya noter tasdikli suretini ihale 

aşamasında idareye sunmalıdır.  
d) Teslim edilecek ilaçlar; kullanım milatları hizmet süresini kapsayacak şekilde, üretim tarihi itibarı ile 

teslim tarihi arasında 12 aydan fazla süre geçmemiş, orijinal ambalajlı ve raf ömürleri en az 12 ay 
olmalıdır. 

e) Yüklenici mesul müdür ile yapılan sözleşmenin ve mesul müdürlük sertifikasını veya noter onaylı 
suretini sözleşme aşamasında sunmalıdır.  

f) Firma; ilaçlara ait ihale tarihi itibari ile alınmış, ihale yılına ait Satış Yetki Belgelerinin aslını veya noter 
tasdikli suretini ihale aşamasında idareye sunmalıdır. 

 

4.1.2. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.3.  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili 

meslek odası belgesi; 

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr 

odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna 

dair belge. 

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.1.4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

4.1.4.2. 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 bu hususları tevsik eden 

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.1.5. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.  

4.1.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı 

vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.  

4.1.7. Ortak girişim dosyaları kabul edilmeyecektir. 

4.1.8. Ortak girişim kabul edilmediğinden bu madde boş bırakılmıştır. 

4.1.9. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine 

sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına 

ilişkin taahhütname. 

4.1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. İş deneyim belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 

ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 

deneyimini gösteren belgeler 

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

Bu ihalede benzer iş olarak "Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmet Alımı" işi benzer iş olarak kabul 

edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 İhaleye katılacaklar ihale dokümanı satın almak zorundadır.İhale Doküman Bedeli 1.000,00 (bin ) TL’dir. 

(Birliğimizin Halk Bankası Şırnak Şubesindeki 07000014 no’lu hesabına yatırılacaktır) 

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Mah. Zübeyde Hanım Cad. Hükümet Konağı Kat:1/ Merkez/ 

ŞIRNAK adresine elden teslim edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar geçersizdir.  

9-  İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle 

toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. . 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 

vereceklerdir. 

11- Sözleşme imzalamadan önce ihaleyi alan firma veya kişi vergi ve SSK borçlusu olmadığına dair yazıları 

idareye sunacaktır. 

12- Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye 

aittir. 

13- Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı 

çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir. 

14- İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin 

teminat alınacaktır. Kesin teminatın banka mektubu olarak sunulması halinde kesin teminat süresi sözleşme 

tarihinden itibaren en az 1 yıl  olacaktır. 

15 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 

16 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

17- 26506 Sayılı K.H.G.Birliği ihale yönetmeliğinin 11.ve 12 maddelerinin ilgili bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname 
DİĞER HUSUSLAR: İhale İlanında belirtilmeyen hususlar CD ortamında verilen İdari ve Teknik Şartnamede 

yazılı hususlar dikkate alınmaktadır. 

 

 

 

 

İLAN OLUNUR 

————— o ————— 


