VEKTÖREL MÜCADELESİ İÇİN İNSEKTİSİT SATIN ALINACAKTIR
KIRŞEHİR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI VEKTÖREL MÜCADELESĠ ĠÇĠN ĠNSEKTĠSĠT MAL ALIMI 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alınacaktır. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:
İKN

: 2021/872150

1-Ġdarenin
a) Adı

: KIRġEHĠR BELEDĠYESĠ VETERĠNER ĠġLERĠ
MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

: KIRġEHĠR MERKEZ/KIRġEHĠR

c) Telefon ve faks numarası

: 3862131023 - 3862131326

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği ve e-imza
kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

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

2-Ġhale konusu mal alımın
a) Adı

: 2022 YILI VEKTÖREL MÜCADELESĠ ĠÇĠN ĠNSEKTĠSĠT MAL
ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

: 11 KALEM ĠNSEKTĠSĠT MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari Ģartnameden ulaĢılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

: KIRġEHĠR BELEDĠYESĠ VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

ç) Süresi/teslim tarihi

: SözleĢme tarihi iĢe baĢlama tarihi olup, yüklenici ihale kapsamındaki
vektör mücadelesinde kullanılacak insektisitlerin tamamını 20 iĢ
günü içerisinde tek seferde idareye teslim edecektir.

d) ĠĢe baĢlama tarihi

: SözleĢme tarihi iĢe baĢlama tarihidir.

3-Ġhalenin
a) Ġhale (son teklif verme) tarih ve saati

: 14.01.2022 - 14:00

b) Ġhale komisyonunun toplantı yeri (etekliflerin açılacağı adres)

: KIRġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ ĠHALE BĠRĠMĠ

4. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dıĢı unsurlara
iliĢkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. Ġhale konusu malın satıĢ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine iliĢkin bilgiler:
-Ġlaçlar, T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan, Halk Sağlığı Alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmıĢ olmalıdır.
-Ġlaçların T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni çıkan Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre yayınlanmıĢ olan
döküm (envanter) listesinde yer almalıdır.
-Kullanılacak olan insektisitler Dünya sağlık örgütü (WHO)tarafından tanınmıĢ ve yasaklı olmamalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kiĢilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına iliĢkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 Ġhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
Ġdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
4.3.1. Ġsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Ġdari ġartnamenin 7nci maddesi dıĢındaki maddeleri ile
teknik Ģartnamede belirtilen aĢağıdaki belgeler:
1-Ġlaçlar Sağlık Bakanlığınca halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmıĢ olmalıdır. Ġthal ise yine

Sağlık Bakanlığı tarafından edilmesine veya piyasaya sunulmasına izin verilmiĢ olmalıdır. Üretim veya ithal izin
belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ihale dosyasında bulunmalıdır 2-Ġnsektisitin Sağlık Bakanlığından
onaylanmıĢ Biyosidal ürün Ruhsatnamesi ihale itibari ile geçerlilik süresini sağlamalı, aslı veya onaylı örneği
ihale dosyasında bulunmalıdır. 3-Ġnsektisitin Sağlık Bakanlığından onaylanmıĢ Türkçe etiket örneğinin aslı veya
onaylı örneği ihale dosyasında bulunmalıdır 4-Ürünün ruhsat sahibin tarafından düzenlenmiĢ olan etken madde
ve ürün garanti belgesi aslı veya onaylı örneği ihale dosyasında bulunmalıdır 5-Ġlaçların ürün güvenlik belgeleri
(MSDS) aslı veya onaylı örneği ihale dosyasında bulunmalıdır 6-Ġlaçlara ait ruhsat sahibi firma tarafından
düzenlenmiĢ ihale yılına ait satıĢ yetki belgesi aslı veya onaylı örneği ihale dosyasında bulunmalıdır. 7-Teknik
Ģartnamenin “7. ĠLAÇLAR ĠLE ĠLGĠLĠ ÖZELLĠKLER” kısmında istenilen belgelerinde ihale dosyasına
konması Ģarttır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. Ġhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife iliĢkin eanahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat Ģeklinde verilecektir. Ġhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir.
11. Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (AltmıĢ) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aĢırı düĢük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine
göre açıklama istenecektir.

