
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI VE MEZARLIKLAR BİRİMİNDE 
KULLANILMAK ÜZERE BİYOSİDAL ÜRÜN VE OT İLACI MAL ALIM İŞİ 

EDİRNE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMAM BİRİMİ 
 
Veteriner İşleri Müdürlüğü Halk sağlığı ve Mezarlıklar Biriminde Kullanılmak Üzere Biyosidal 
Ürün ve Ot ilacı Mal alım işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık 
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2019/70537 

1-İdarenin 

a) Adresi : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Satın Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı 

Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - 

MERKEZ / EDİRNE 22020 Babademirtaş Mah. EDİRNE 

MERKEZ/EDİRNE 

b) Telefon ve faks numarası : 2842129926 - 2842129925 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma_edirne@mynet.com 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi (varsa) 

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

 
2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Kalem Veteriner İşleri Müdürlüğü Halk sağlığı ve 

Mezarlıklar Biriminde Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün ve 

Ot ilacı Mal alım işi 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri : : Veteriner İşleri Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi 

c) Teslim tarihi : Biyosidal Ürünler sözleşme tarihinden sonra 15 (onbeş) 

gün içinde idarenin Edirne Belediye Başkanlığı Veteriner 

İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Barınağı Birimi /Halk 

Sağlığı Birimi İstasyon Mahallesi Onur Sok. No:14-

Paşaçayırı Mevkii- Merkez- EDİRNE adresine teslim 

edilecektir. 

 
3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Satın Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı 

Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - 

Merkez / Edirne 

b) Tarihi ve saati : 12.03.2019 - 14:00 

 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 
*Biyosidal Ürünler Sağlık Bakanlığı tarafından Halk Sağlığı alanında kullanılmak üzere 
ruhsatlandırılmış veya anılan Bakanlıkça; Halk Sağlığı alanında kullanılmak üzere ithaline izin 
verilmiş olacaktır. Firma gerekli tüm belgeleri tasdikli olarak teklif dosyası içerinde komisyona 
sunulacaktır. 

* Biyosidal Ürünlerin, garanti ve aktif madde garanti belgeleri olacaktır. Ürünün üretici firma 
tarafından hazırlanan orijinal ürün güvenlik belgesi (MSDS) ve Türkçe tercümesi olacaktır. teklif 
dosyası içerinde komisyona sunulacaktır. 



*Biyosidal ürünlerin aktif madde üreticisinin satmış olduğu aktifin Aktif Madde Garanti 
Belgesi olacaktır.teklif dosyası içerinde komisyona sunulacaktır. 

* Biyosidal Ürünler Aktif maddelerin üretildiği ülkedeki ruhsatı veya sertifikası olacaktır. teklif 
dosyası içerinde komisyona sunulacaktır. 

* Biyosidal ürün ithal ise ülkedeki ruhsatı veya serbest satış sertifikası olacaktır.teklif dosyası 
içerinde komisyona sunulacaktır. 

*( 2,3,4 ) nolu ürünler su birikintilerinde kullanıldığından uygulama esnasında veya sonrasında 
oluşabilecek 
muhtemel çevresel risklerin yönetimi ve önlenebilmesi için pestisit veya pestit içindeki aktif 
madde spesifikasyonlarının yada toksik çalışmalarının bilim tabanlı otoriteler tarafından kabul 
edilmiş olması gerekmektedir.(Örneğin Dünya Sağlık Örgütü gibi) Aktif madde üreticisinin 
yapmış veya yaptırmış olduğu toksikolojik ve ekotoksikolojik yayımlar ihale dosyasında 
idareye sunulacaktır.Ürünlerin 24 Aylık stabilite testleri tamamlanmış olmalı ve ihale 
dosyasında ibraz edilmelidir. 

* Biyosidal Ürünler Üretici firmadan ihale yılında alınmış satış yetki belgesi olacaktır. teklif 
dosyası içerinde komisyona sunulacaktır. 

* Biyosidal Ürünler sağlık bakanlığı ruhsatı ve ruhsata esas Türkçe etiket örneği idareye teklif 
dosyası içerinde komisyona sunulacaktır. Ayrıca ruhsata esas Türkçe etiket örneğine ait 
bilgiler ambalaj üzerinde yer alacaktır 

TOTAL ETKİLİ HERBİSİT  

* Ürüne ait kimyasal analiz raporları olmalı ve teklif dosyası içerinde komisyona sunulacaktır. 

* Ürünün üretici firma tarafından hazırlanmış orijinal ürün güvenlik belgesi (MSDS) 

Türkçe tercümesi bulunmalıdır. teklif dosyası içerinde komisyona sunulacaktır. 

*Total etkili herbisit herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde satılmalı, etiket sureti   teklif dosyası 
içerinde komisyona sunulacaktır. 

* Gıda. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından kültür bitkisi yetiştirilmeyen boş alanlarda 
kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış,ruhsat suresi,dolmamış olup, Gıda. Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığından onaylı ruhsat teklif dosyası içerinde komisyona sunulacaktır. 

* Gıda, Tarım ve  Hayvancılık Bakanlığından onaylı etiketi olmalı ve  teklif dosyası içerinde 
komisyona sunulacaktır. 

*- Bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satıştan, bitki koruma ürünleri bayilik izin 
belgesi veya Bitki koruma ürünleri toptancı izin belgesi teklif dosyası içerinde komisyona 
sunulacaktır.(Bitki Koruma ürünlerinin Toptan ve parekende satılması ile Depolanması 
Hakkında Yönetmelik mad.5) 

  

  

 
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, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,  
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 



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

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya 

belgeler, 

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu 

serbest bölge faaliyet belgesi. 

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli 

kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.  

Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 

Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

Biyosidal Ürünler Üretici firmadan İhale ilan tarihinden geriye doğru son 6(altı) ay içerisinde 

veya  ihale yılında alınmış satış yetki belgesi olacaktır. Bu belgeler idareye ibraz edilecektir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

Tedarik edilecek ürünlerin numuneleri  veya  Türkçe etiket örnekleri teklif dosyası içerisinde  

komisyona sunulacaktır 

 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 
tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.  
 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne Belediye 
Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı 
Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - Merkez / Edirne adresinden satın 
alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur.  
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın 
Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası 
No:1 22020 - Merkez / Edirne adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  
 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.  
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.  
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.  
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
13.Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır. 
 

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.  


