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İlÇemize Bağlı Köy ve Mezralarclı tJaşere İie Mücaclele ve İlaçlama lJizınet Alını işi açık

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer a]maktadır:

1 - İdarenin
a) Adresi : Hükün-ıet Koııağı 3.Kat
b) Telefon ve faks numarası : 0486 3l l 20 03 - 0486 3l1 20 59
c) Elekhonik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu hizırıet a]ıııının
a) Niteliği tiirü ve miktarı : Hizınet alımı 4 Ay ilçemize Bağlı Kiiy ve Mczralarda Haşere

lle Mücadele ve llaçlan-ıa tlizmet Alınr İşi, l Adet Teknik Şartnanre.
b) Yapılacağı yer : Beyıüşşebap İlçesine Baglı Kö1 ler
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 120 takvim günüdiir.

3 - Ihalenin
a) Yapllacağı yer : Beytüşşebap Hükünıet Konağı 3.Kat
b) Tarihi ve saati : 21.04,2019 - |4:00

4 - İhaleye Katılabilmek İçin İstekliteıde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tebliga1 için adıes be-vanı: ayrıca irtibat için teletbn nuıarası ve faks numarası ile
elektronik posta adresi.
b ) Btı şartnıınede he]irlcncn geçicı ıeıninat.
c ) Tek li l' verııey,e 1,etkili oldtığunrı gösteren inıza beı,anrıaınesi veyıı iınza sirkülerj,
l- Gerçek kişi olnası lıaliırdc. noter tasdikli imza beyaruraıncsi.
2- Tnzel kiŞi olnıası halinde. ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, tiveleri veya krırucrıları ile
tüzel kiŞiliğin 1-'önelimindeki görevlileri beljrteı-ı son durunrtı gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tcvsik eden bclgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
Ç ) KI IGB İhale Yönetnıeliğiııiıı 1 l . nıaddesintle sayılaıi dı_lrı_unlarda olurunadığına ilişkin
taahhtilname
d ) Vekaleten ihaleyc katılma haIindc, istekli adılıa kaülaır kişinin noter tasdikli vekaletnamcsi
ıIe noıer lasdikli iınza berannanıesi.
e ) Ortağı olduğu veya lıissedarı bulunduğtı tüzel kişiliklere ilişkin beyalınaııe.
f ) İhale doktlnıailulırl satln alındığııra dair bclgc
g ) SGK borcrı yoktut belgesi
ğ ) Şek]i ve içeriği bu Şartnanıede belirleı]en teklifııektubu.
lr ) 

'l'icaret sicil gazetesi
ı ) Mevzrıatı gereği kayıtlı tıldrığu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1) GerÇek kiŞi olması halinde, iik ilaıı veya ihale tarihinın içeı,isınde bı.ılulıdı.ığu yılda alıı1mış
jlgisine görc'l'icaıet vc/veya sııra-vi odasııa vel,a ilgili Mcslek o<iasına kayıth olduğıuıu
gösterir belge,
2) Ttızel kiŞi olması lıa]iı-ıde. ınevzuırtü geı,cği 1tizel kişiliğin siciliı-ıe kayıllı bulunduğu Ticaret
vc/veva sanayi odasından. ilk ilan veya ilıale tarihinin içerisinde bulun<iuğu yılrla alınmış,
ttizel kişiliğin sicile kay,ıtlı olduğuna dair belge,
i ) Veıgi borcu yoktur belgesi
j ) Yer gördü tutanağı
[konomik ve Mali veterliliğe ilişkin istenen belgeIer : ...
Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeier :

5 - Bu ihalede benzer iş olarak ; Haşere ile Müçaciele ve İlaçlanıa Hizııet Alınıı



6 - Ihale; Birlik ihale Yönetmeliği gereğince Açık ihale Usutü ile yapılacaktır.
7 - a) Açık ihale usuliinde tetlifler yazıh olarak yapılır- Tekıif mektubu, ti. r*ıu tonrırpkapatıldıktan sorıra zarfin üzerine iiteklinin ad,, iöuai r"vu ti.-.t *r-, ,ı. ır"rgilş" "iolduğu yazılır. Zaıfin yapışhrılan yeri istekli tu,ur,oJ* inizalanır, tuş.ri u"yu -uf;rtıiuİ,ı,r.Bu zarf geçici teminata ait alındı veya ge_çici teınlnai u"ıge.i ve ihateye t",ii"uii.* ş".t, 

-
olarak istenilen diğer belgelerle birlİkl;ikinci uir r*ıu ı.İnrı*ak kapatılır. o,ş İ*r,'n tİ..in.
i,:*|,i." adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile t.uııguiu;ru; olarak g'östereceei 

"ç,k "ir".i *teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
b) Teklif mektubunda ihale dokiimanmın tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,teklif edilen bedelin rakam ve yazı 1le birbirine ,yg* oü*uk uç,kça yazılması, i.izerindekazıntı, silinti, diizeltme bulunmaması ve teklif mektubrn* ad, soyad veya ticaret *u-,

ltiF"k suretiyle yetkili k.işilerce imzalanmış oü,,ur, ,o-nürd*. b*ıri t-şır-"y* "
teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. 'ieklif mektuplarının istekli tarafindan
imzalanması ve bu mektuplaraa iııali doı<timan,nrn tamamin okunup kabul ealıagni,
belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludıi.
Buılardan.herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazınh, silinti veya düzeltme
bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapıİmamıj sayılır.
8 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceÜir.-
9 - Ihale dokümanına İlçe Özel İdare odası'den ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif
verecek olanlann ihale dokümannı satın almaları zorunludur. ihaıe doktlmanı 2i0 TL
!|1lıgı verilmektedir. (Şartname Hesabı: 086976 74-5002 Teminat Hesab ı: 08697674-
51l3)
10 - isteklileı' tcktifleriüıi.Götiirü Bedel şekliırdc vereceklcrdir. ilrale soııucu, iizeriıre ihale
_vapılan istekliyle Götürü Bede1 sözleşnre inrzalanacaktır.
1 1 - Teklifler; 24,04.2019 tarih ve saat 1 3:55'e kadaı ilçe özel idare Odası'na verilebilecektir.
Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
12 - İstekliler teklif edilen bedelin eı az %3'ij ıııarında kendi belirleyecekleri orarıda geçici
teminat vereceklerdir.
13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az takvim günü olmalıdır.
14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15 - Bu ihalede fiyat farkı veıilmeyecektir.
16 - Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tulh v e 26 yılı
Resmi Gazetede yayınlanaı yönetmelik hiiki,imleri
ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
17- Ortak girişin-ıler ilraleyt: teklif verenrevecektir.

geçerlidir. İdare ihaleyi yapı

r


