T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Orman ve Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü Erzincan Şube Müdürlüğü
Av turizmi kapsamında avlattırılacak yabancı avcı kotalarının satış işi ihale ilanıdır.
Parti
No

İşin Yeri

İşin Niteliği

Miktarı
(Adet)

Muhammen Bedel
(KDV Hariç)
TL

Geçici
Teminatı
(TL)

1

Erzincan

Akça Devlet Avlağında Yaban Keçisi Kotasının
Avlattırılması

1 (Bir)

5.500,00 TL.

165,00 TL.

2

Erzincan

Kazankaya Devlet Avlağında Yaban Keçisi
Kotasının Avlattırılması

1(Bir)

5.500.00 TL

165,00 TL

3

Erzincan

Acemoğlu Devlet Avlağında Yaban Keçisi
Kotasının Avlattırılması

1(Bir)

5.000,00 TL

150,00 TL

4

Erzincan

Dutluca Devlet Avlağında Yaban Keçisi
Kotasının Avlattırılması

1(Bir)

5.500.00 TL

165,00 TL

5

Erzincan

Kazankaya Devlet Avlağında Çengel Boynuzlu
Dağ Keçisi Kotasının Avlattırılması

2(İki)

11.000,00 TL

330,00 TL

1) Yukarıda yeri, niteliği, miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen ve “av turizmi
kapsamında avlattırılacak yabancı avcı kotalarının satış işi” 22.05.2018 Salı günü 1. parti saat 10:30’
da, 2. parti saat 11:00’ de, 3. parti saat 11:30’da, 4. parti saat 12:00’de ve 5. parti saat 14:30’da
2.maddede belirtilen adreste 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 (a) ve Döner Sermayeli Kuruluşlar
İhale Yönetmeliğinin 44 (a) maddesine göre " PAZARLIK USULÜ" ile 5 parti halinde ihale edilecektir.
2) İhale; Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Kombina Cad. Orman Bölge Müdürlüğü Kampüsü 25050 Yakutiye
/ ERZURUM (Orman Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum Şube Müdürlüğü) adresinde yapılacaktır.
3) İhale şartnameleri ve diğer ekleri Erzincan Şube Müdürlüğü adresinde mesai saatleri içinde ücretsiz
görülebilir ve www.bolge13.ormansu.gov.tr ile www.milliparklar.gov.tr internet adreslerinden bilgi
edinilebilir. Doküman satış bedeli her parti için 50,00 TL (Elli Türk Lirası) olup, ihaleye katılacakların
ihale dokümanını satın alması zorunludur.
4) İhaleye katılabilmek için aranan şartlar aşağıda çıkartılmıştır:
4.1 T.C. vatandaşı olmak (Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek),
4.2 Kanuni ikametgâh sahibi olmak (Yerleşim yeri belgesinin aslı ile belgelenecek)
4.3 Türkiye'de tebligat için adres göstermek,
4.4 a)Tüzel kişiliği seyahat acentesi olan İSTEKLİNİN, YÖNETMELİK kapsamında Bakanlıkça
verilen‘‘Av Turizmi İzin Belgesi”nin aslı ya da noter onaylı örneğini vermek,
b) İhalelere av turizmi kapsamındaki av organizasyonlarından en az ikisini yabancı avcılar için
düzenleyen ve başarıyla tamamlayıp kanıtlayan acenteler katılır.
4.5 a)Tüzel kişi olması halinde ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi ile Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin
yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge getirmek.
b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan acentelerin her birinin (4.5-a)’daki belgeyi
vermek.
4.6 İmza sirküleri vermek:
a) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter onaylı imza
sirkülerini vermek.
b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (4.6-a)
fıkralarındaki belgeleri getirmek.
c) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınması durumunda; istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten katılan kimselerin noter onaylı imza sirkülerini vermek.

4.7 İsteklilerin ortak girişimle ihaleye katılacak olması durumunda bu şartnameye ekli örneğe uygun
ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek (ihalenin üzerinde kalması
durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir). (Ek-1) Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile
yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalarlar.
4.8 Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.
4.9 İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak koşuluyla bağlı olduğu Vergi Dairesi ve
Sosyal Sigortalar Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgelerin aslı veya noter onaylı örneğini
vermek.
4.10 Geçici teminat;
a) Banka teminat mektubu olarak verilecekse; her parti için Erzincan Orman ve Su İşleri Şube
Müdürlüğü adına işin niteliği veya parti numarası belirtilerek alınmış süresiz banka teminat mektubunun
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesine uygun olması şarttır. Şube içi limitleri
gösterilecektir.
b) Tedavüldeki Türk parası olarak nakit verilecekse;
Her parti için Erzincan Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü’ ne hitaben işin niteliği veya parti
numarası belirtilmek kaydıyla, Erzincan Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü Döner Sermaye
Saymanlığı T.C. Ziraat Bankası Erzincan Şubesindeki TR940001000116573688615001 iban nolu
hesabına yatırılarak makbuzun aslı diğer evraklarla birlikte verilecektir.
Partiler için Geçici teminat her parti için ayrı ayrı verilecektir.
4.11 İhale şartname ve eklerini satın almak ve satın alındığına dair makbuzu ibraz etmek.
5)Yukarıda yazılı belgeler bir zarfa konulacaktır. Zarf kapatılarak açma yeri imzalanacak veya
kaşelenecektir. Ön yüzüne her parti için “Erzincan Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü İhale
Komisyonu Başkanlığına” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, tebligat adresi ve
ticari unvanı yazılı olacaktır.
6) İstekliler zarflarını ihale dokümanı ile verilecek örnek dilekçeyle (Ek-2) ihale başlama saatinden
önce 2.maddede belirtilen adreste bulunan İhale Komisyon Başkanlığına teslim edeceklerdir.
7) Her türlü vergi, resim, harç, tellâliye, noter masrafları vb. giderler ihale üzerinde kalan istekliye aittir.
8) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9) İlanda yer almayan konularda İHALE ŞARTNAMESİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
İlan olunur.
ORMAN VE SU İŞLERİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

