
 

SULTANGAZİ İLÇESİ DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF BİTKİ 

ALIM İŞİ 

SULTANGAZİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Sultangazi İlçesi Dahilinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Bitki 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 : 2017/137385 

1-İdarenin 

a) Adresi : Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 Kat:2 

SULTANGAZİ/İSTANBUL 

b) Telefon ve faks numarası : 2124593530 - 2124593533 

c) Elektronik Posta Adresi : parkvebahceler@sultangazi.bel.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

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

 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı :  

48 Kalem Bitki alımı, Mal Alım İşi 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 

ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri : Sultangazi Belediyesi Fidanlığı 

c) Teslim tarihi : 15.05.2017 tarihinde işe başlanır. İşin Süresi 30 takvim günüdür 

 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sultangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 18.04.2017 - 10:00 

 



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

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.  

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya 

noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru 

son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun 

belge,  

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. İş deneyimini gösteren belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere 

ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  

4.3.2. 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.  

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili 

satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde 

bulundurularak, her bir kısım için bu belgelere yönelik düzenleme ayrı ayrı yapılır. 

Konsorsiyum ortaklarından her biri, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için 

istenilen yeterlik kriterini sağlamak zorundadır. 

Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

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

düzenlenen Kapasite Raporu, 

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

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 

d) Alım konusu fidan, çiçek veya tohum gibi mallar ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

düzenlenen ve adayın veya isteklinin teklif edilen ürünün üretici olduğunu gösteren belge 

veya belgeler, 

ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca 

yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

A) GETİRİLECEK NUMUNELER İLE SUNULMA ŞEKLİ; 

1. Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan tüm kalemlerde yer alan Ağaç, Ağaççık ve çalı 

malzemelerinden birer adet sunulacaktır. (Sunulacak olan numuneler; Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan "Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına 

Alınması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, yönetmelik eklerinde adı geçen bitkilerin, 

idaremizce istenilen numunelere karşılık gelenleri, söz konusu yönetmelik gereği bitki 

pasaportu ile sunulacak olup, her bitkinin üzerinde yönetmelik hükümlerine uygun etiketler 

olacaktır. Bitki pasaportunu bu şekilde sunmamış olan firmalar "Bitki Pasaportu Sistemi ve 



Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, ilgili Bakanlık 

il ve ilçe müdürlükleri ile zirai karantina müdürlüklerine bildirilecektir.) 

B) NUMUNE KABUL ŞARTLARI; 

1. Numuneler; Teknik Şartnamesine uygun, her numune üzerinde İhale Kayıt Numarası, 

istekli firma adı, malzeme sıra numarası ile malzeme cinsi/adı yazılı olacak etiketler ile 

yukarıda belirtilen şartlarda ve ihale saatine kadar hazır bir şekilde sunulacaktır. Bu şekilde 

sunulmayan numuneler, Numune Teslim Alma Yetkilisi tarafından teslim alınmayacaktır. 

Ayrıca, istekliler tarafından sunulan numunelerin tamamı ihale saatine kadar teslim alanına 

getirilmek zorundadır. (İhale saatinden sonra malzeme girişine izin verilmeyecektir.) 

2. İstekliler tarafından getirilen numunelerin indirilmesi, ölçüm noktalarına taşınması ve 

buradan idarenin belirlediği istif alanına götürülmesi işleri istekli firmalara aittir. Numuneler 

teslim alınana kadar oluşacak tüm olumsuzluklardan istekli firmalar sorumlu olacaktır. 

(Getirilen Ağaç, Ağaççık, Çalı malzemelerinin kırılması-örselenmesi-yaralanması v.b.  

meydana gelebilecek tüm olumsuzluklar istekli firmalara aittir). 

3. İdaremizin Numune Teslim Alma Yetkilisi tarafından, daha sonradan yaşanması muhtemel 

karışıklıkların önüne geçilmesi amacıyla, getirilen malzemeler detaylı bir şekilde 

fotoğraflanarak  tutanağa eklenecektir. Tutanaklar ile fotoğraflar taraflarca imzalanarak 

numuneler teslim alınacaktır. Tutanağın bir sureti de istekliye verilecektir. (Malzemeler 

Habipler Mahallesi 2689. Sokak adresinde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığına 

Teslim Edilecektir.) 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 

Bitki Alımlarına Dair Mal Alımı İşleri 

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Sultangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 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 Sultangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

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. Diğer hususlar: 

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en 

avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

 

 

                                                                                                           .../.../2017 

                                                                                                               Harcama Yetkilisi 

                                                                                                              Serdar UZUN 

Park ve Bahçeler Müdürü 


