ELMA BAHÇELERI TESİSİ SATIN ALINACAKTIR
TARIM VE ORMAN BAKANLI ĞI İ LGE MÜDÜRLÜĞ
Ü TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN
YARDIMCILIKLARI
AHLAT'TA MEYVECİ LİĞİ N GELIŞ
TIRILMESI GÜDÜMLÜ PROJESI KAPSAMINDA KAPAMA
ELMA BAHÇELERI TESISI İŞI alı mı 4734 sayılı

açı k ihale usulü ile ihale edilecektir. Ihaleye ilişkinKamu Ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre
ayrı ntılı bilgiler aşağı da yer almaktadır
Ihale Kayı t Numarası

: 2021/158705

1-Idarenin
a) Adresi

: ERKIZAN MAHALLESI HÜKÜMET CADDESI 13400
AHLAT/Bİ TLİS

Telefon ve faks numarası

4344124055 - 4344124058

Elektronik Posta Adresi

ahlat@tarimorman.gov.tr

ç) Ihale dokümanını n görülebileceği
Internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İ hale konusu malın

Niteliği, türü ve miktarı

Teslim yeri
Teslim tarihi

: AHLAT'TA MEYVECİ LİĞİ N GELIŞTIRILMESI GÜDÜMLÜ
PROJESI KAPSAMINDA KAPAMA ELMA BAHÇELERI
TESISI
İşi
Ayrı ntı lı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale doküman
ı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşı labilir.
: ANLAT ILÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜ ĞÜ
: Sözleşme imzalandı ktan sonra 3 içinde işe baş
lanacaktı r.

3- ihalenin

Yapılacağı yer

ERKİZAN MAH.HÜKÜMET KONAĞI KAT 2 AHLAT/BİTLİ

Tarihi ve saati

28.04.2021 - 10:00

S

4. Ihaleye katı labilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik de
ğerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. Ihale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gere

ğince alınması

zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: '
Fidan Yetiştiriciliği Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, idari Şartname ekinde yer alan Tüzel Ki

şilerde Ortaklık Bilgilerine ve
Yönetimdeki Görevlilere Ilişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği Idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ihale konusu alimin tamamı veya bir kı smı alt yüklenicilere yaptı rı
lamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafı ndan iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel ki
şiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğ
i veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafı
ndan ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yı ldı r kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu
gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması

gereken kriterler:

Idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması

gereken kriterler:

Nihat KE
Ilçe Müdü

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözle
şme kapsamı nda kesin kabul i
şlemleri tamamlanan ve teklif
edilen bedelin % 20 oranı
ndan az olmamak üzere ihale konusu iş
veya
benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş
olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
FARKLI MEYVE TÜRLERİNE Aİ
T KAPAMA MEYVE BAHÇELERI İŞİ
&Ekonomik açı dan en avantajlı
teklif sadece fiyat esası na göre belirlenecektir.
ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere aç
ıktır.
Ihale dokümanını n görülmesi:
7.1. ihale dokümanı
, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. ihaleye teklif verecek olanları n ihale dokuman
ı
zorunludur.
n. EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ERKİ
ZAN MAH.HÜKÜMET KONAĞI KAT 2
ANLAT/BITLIS adresine elden teslim edilebilece
ği gibi, aynı
da gönderilebilir.
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
Isteldiler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ihale sonucu, üzerine ihale yap
istekbyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözle
ı lan
şme imzalanacaktı r.
İ
stekliler
teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat
vereceklerdir.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60

(Altmış) takvim günüdür.

Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapı lmayacakt
ır.
14.Diğer hususlar:
ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açı
klama istenmeksizin ekonomik açı dan en avantajl
teklif üzerinde bırakı lacaktır.
ı

