
 
İNSEKTİSİT MAL ALIMI 

KIRŞEHİR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 
İNSEKTİSİT MAL ALIMI 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 : 2021/7563 

1-İdarenin 

a) Adresi : KIRŞEHİR KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 3862131023 - 

c) Elektronik Posta Adresi : ihale@kirsehir.bel.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) 

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

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 KALEM İNSEKTİSİT MAL ALIMI 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri : KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

c) Teslim tarihi : Yüklenici ihale kapsamındaki vektör mücadelesinde 
kullanılacak insektisitlerin tamamını 20 iş günü içerisinde tek 
seferde idareye teslim edecektir. Sözleşme tarihi işe başlama 
tarihidir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NEŞET ERTAŞ KÜLTÜR VE 
SANAT MERKEZİ ŞEMSİ YASTIMAN TOPLANTI SALONU 

b) Tarihi ve saati : 05.02.2021 - 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: 
-İlaçlar Sağlık Bakanlığınca halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış olmalıdır. İthal 
ise yine Sağlık Bakanlığı tarafından edilmesine veya piyasaya sunulmasına izin verilmiş olmalıdır. 
Üretim veya ithal izin belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ihale dosyasında bulunmalıdır 
-İnsektisitin Sağlık Bakanlığından onaylanmış Biyosidal ürün Ruhsatnamesi ihale itibari ile geçerlilik 
süresini sağlamalı, aslı veya onaylı örneği ihale dosyasında bulunmalıdır. 
-İnsektisitinSağlık Bakanlığından onaylanmış Türkçe etiket örneğinin aslı veya onaylı örneği ihale 
dosyasında bulunmalıdır 
-Ürünün ruhsat sahibin tarafından düzenlenmiş olan etken madde ve ürün garanti belgesi aslı veya 
onaylı örneği ihale dosyasında bulunmalıdır 
-İlaçların ürün güvenlik belgeleri (MSDS) aslı veya onaylı örneği ihale dosyasında bulunmalıdır 
-İlaçlara ait ruhsat sahibi firma tarafından düzenlenmiş ihale yılına ait satış yetki belgesi aslı veya 
onaylı örneği ihale dosyasında bulunmalıdır. 
-Teknik şartnamenin “7. İLAÇLAR İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER” kısmında istenilen belgelerinde ihale 
dosyasına konması şarttır. 
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, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge 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. 

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 

-İlaçlar, T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan, Halk Sağlığı Alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış 
olmalıdır. 
-İlaçların T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni çıkan Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre 
yayınlanmış olan döküm (envanter) listesinde yer almalıdır. 
-Kullanılacak olan insektisitler Dünya sağlık örgütü (WHO)tarafından tanınmış ve yasaklı 
olmamalıdır. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

-Teslim edilen insektisitlerden idare ihtiyaç duyduğu takdirde istediği ürünlerden kontrol amacıyla 
örnekler alabilir. Belediyemizce alınan örneklerin fiziksel, kimyasal analizleri ve biyolojik etkinlik 
testleri sağlık Bakanlığı referans laboratuvarları olan en az bir resmi kurum veya üniversite 
laboratuvarlarında yaptırılacaktır. Analizlere ait tüm masraflar YÜKLENİCİ tarafından 
karşılanacaktır. 
-Numune sayısında şarj veya parti numarası esas alınacaktır. Aynı numaralı ürünlerden teslim 
edilen miktarı tam teslim etmesi amacı ile birden fazla örnek alınabilir.Ürün partiler halinde 
teslimatı durumunda her parti için fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkinlik testleri tekrarlanacaktır. 
-Teslim edilen insektisitleringeçici kabulü, kesin kabulü veya kontrol amacı ile depolama ve 
kullanım süresinde örnek alınarak yapılan analizlerin bedelleri yüklenici firma tarafından 
ödenecektir. 
-Analize gönderilen ürün miktarı kadar ürün, analiz sonucuna göre yüklenici tarafından idareye 
teslim edilecektir. Bundan dolayı ek bir ücret idareden istenmeyecektir. 
-Analiz sonuçları, ürünlerin kesin kabulleri yapılmış olsa dahi analiz sonuçları istenilen oranlarda 
(her ürün testlerde % 80 başarılı olmalı) çıkmamasına karşın İDARE ÜRÜN  DEĞİŞİKLİĞİ İSTEME 
HAKKI (teknik şartname dikkate alınmak kaydıyla ) idare tarafından talep edilebilir. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ 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, işin tamamı için teklif verilecektir. 



 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır. 
 


