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T.C.
ORMAN "Ve SU iŞLERİ BAKANLIG!

XV. Bölge Müdürlüğü Tunceli Şube Müdürlüğü

2013-2014 AV TURİZMİ KAPSAMıNDA 7 ADET YABAN KEÇiSİ VE 2 ADET ÇENGEL
BOYNUZLU DAG xsctsı KOTASININ AVLATTlRILMASı İHALEİLANIDIR

Parti Bulunduğu Avlağın . halenin Muhammen Rcdel %3 Geçici
Ade Saati Teminat!

No tı Adı Niteliği
di Tarihi (KDV Hariç TL) (TL)

ı T ı.ıl 1••••••..11 tı C••••oli Yaban Keçisi 7 05.06.2013 14.00 28.000,00 840,00r..uı.ı:ı::;ı

2 Tunceli ııGeneli Çengel Boynuzlu 2 OS.06.2013 14.30 9.000,00 270,00Dağ Keçisi Kotası

1- Yukarıda miktarlan belirtilen 2(iki ) parti halinde toplam 7 adet Yaban Keçisi (L.Parti) ve
2 adet Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi (2.Parti) kotalannın avlattırılması 05/06/2013 -
Çarşamba günü saat 14:00'da 2. madde de belirtilen adreste 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 35/d maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 291d
maddesine göre "PAZARLıK USULÜ" ile ihale edilecektir. .

2- İhale; ORMAN VE SU iŞLERİ BAKANLlGI XV. Bölge Müdürlüğü Fırat Mahallesi
İndere Caddesi No:94 MALATYA adresindeki toplantı salonunda yapılacaktır.

3- ihale şartnamesi ve diğer ekleri 2. maddede belirtilen adreste, ücretsiz olarak
görülebilir ve http://bolgeIS.onnansu.gov.tr ve http://tunceli.onnansu.gov.tr
sitesinden bilgi edinilebilir. ihaleye girecek olanlar 250,00 TL'yi (ikiyüzelli TL) TıC,
Ziraat Batıkası Tunceli Şubesi nezdindeki TR 020001000298573760315001 numaralı
hesabına yatırmalan .yatırıldığına 'dair makbuz getirilmesi halinde Ornıan ve Su İşleri .
Bakanlığı Xv.Bölge Müdürlüğünden veya Tunceli Şube Müdürlüğünden temin
edilebilir. Bu ihaleye Teklif verecek olanların ,İhale döküman/arım satın almaları
zorunludur. Her Bir Dosya için ayrı teklif verilecektir,

4- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

1- T.C. Vatandaşı olmak, (Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti ile bclgelenecek)
2- Kanuni ikametgah sahibi olmak,
3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,
4- (aj'Iüzel kişiliğin seyahat acentesi olması halinde BAKANLıKÇA verilen "Av Turizmi

İzin Belgesi'tnin aslı ya da noter onaylı örneğini vermek,
(b) ihaleye 2004 yılı ve sonrasındaki av dönemlerinde/av yılında av turizmi kapsamında avına izin

verilen yaban keçisi(ŞelekIHatalı boynuz dahil), çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban koyunu, melez
yaban keçisi, karaca ve kızıl geyik ile yaban domuzu av organizasyonlarından en az birisini başarıyla
tamamlamak ve bunu kanıtlamak. '.

5- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf

Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.
b) Tüzel kişi olması halinde ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi ve Ticaret ve Sanayi Odasından

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliği sicile kayıtlı olduğuna dair belge
getirmek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; şirket
ortaklarının hisse durumlannı ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret
Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) her
hangi birini vernıek. Bu belgelerin değerlendirmeye alınabilmesi için açık bir şekilde,

.okunabilir olmasi ve şirketin enson durumunu ihtiva etmesi gereklidir.
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6- İmza sirküleri vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirküleri vermek. .
b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirkülerini verrnek.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her

birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.(Ek-l)
7- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; İstekli adına tekiifte bulunacak

kimselerin vekaletnameleri ile vekaleterı iştirak edenin noter tasdikti imza sirkülerini
vermek.

8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim
beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (ihalenin üzerinde
kalması durunltında noter onaylı ortakhk sözleşmesi vermek) (Ek-2) ayrıca grubun bütün
ortakları İDARE ile yapacaklan ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla
imzalarlar. . .

9- Gerçek kişilerde Tüzel kişilerden imzaya yetkili kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı
sureti ile ihale tarihinde en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak, adli sicilinden veya
Cumhuriyet Savcılığından Sabıka kaydının olmadığına dair belge getirmek.

10- Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.
11- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydı ile bağlı olduğu Vergi

Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya
noter tasdikli örneğini vermek.

12- ihale şartname ve eklerini satm almak ve satın alındığına dair rnakbuzu ibraz etmek.
13- Muhammen bedelin %3'ünden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek tutarda geçici

teminat verilecektir. Geçici teminat olarak tcdavüldeki Türk Parası, Hazine
Müsteşarlığınca belirlenen Bankalar ve özel finans kurumlarınca verilen teminat"
mektupları, Devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahviller teminat olarak .kabul
edilecektir. Geçici Teminat ve Şanname Ücretleri T.C. Ziraat Bankası Tunceli Şubesi
nezdindeki TR 020001000298573760315001 numaralı Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Tunceli Döner Sermaye İşletmesi hesabına ayn ayrı yatırılacaktır.

14- Yukanda yazılı belgeler zarfa konulacaktır. Zarf kapatılacak açma yeri imzalanacak veya
kaşeleriecektir. Ön yüzüne "ORMAN VE SU İŞLER! BAKANLIGı XV. Bölge
Müdürlüğü Tunceli Şube Müdürlüğü Yaban KeçisiJÇBDK Kotaları Avlattınlması ihale
Komisyonu Başkanlığına" yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin adı soyadı
tebligat adresi ve ticari unvaıu yazılı olacaktır. ' ,

15- l.Parti Yaban Keçisi Kotası Thale Zarfı; 05/06/2013 tarih Çarşamba günü saat I4:00'a
kadar, 2.Parti ÇBD~ Kotası ihale Zarfı; 05/06/2013 tarih Çarşamba günü saat 14:30'a
kadar Orman ve Su Işleri Bakanlığı, XV.Bölge Müdürlüğündeki ilgili İhale Komisyonu
Başkanlığına şartnaıne ekinde bulunan (Ek·3) örnek dilekçe ile teslim edilecektir.

16- İhale komisyonunca belgeler incelenecek ve ihaleye katılmaya hak kazananlar ihale
saatinde ihale odasına alınacaktır.

17- İhale ve sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi harç, resim, tellaliye, damga pulları, KDV,
rıoter masrafları vb. giderler ihaleyi kazanan istekliye aittir. ".

18- Istek~ıler katılacakları J!er parn için ihale UU~Yi:t:SHU ayrı "yrı hQ;;:ırıaYQc~ktır.
19- Komısyonumuz Ihaleyi yapıp yapmamak ta serbesttir.

20~ ilanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.
İlan Olunur.

ORMAN VE SU iŞLERİ BAKANLICH
XV. Bölge Müdürlüğü Tunceli Şube Müdürlüğü
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