T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ RİZE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2012 – 2013 Av Turizmi kapsamında; Rize İli: İl Geneli, Pazar Orman İşletme Müdürlüğü ve
İkizdere Orman İşletme Şefliği sınırları dahilinde 5(BEŞ) adet Çengel boynuzlu dağ keçisi
(Rupicapra rupicapra) kotası “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’’ ve “Döner Sermayeli Kuruluşlar
İhale Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek avlattırılacaktır.
1- İhale Bedeli:
5 Adet Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi muhammen bedeli : 20.000.00 TL (KDV Hariç)
TOPLAM MUHAMMEN BEDEL
: 20.000.00 TL (KDV Hariç)
Geçici Teminat (% 3)
: 600,00 TL
2- Tarih / Saat
: 20.06.2012 - 14.00
3- Yeri
:12.Bölge Müdürlüğü Rize Şube
Müdürlüğü
4- İhale ile ilgili şartname ve ekler
:100,00 TL karşılığında 12.Bölge
Müdürlüğü Rize Şube Müdürlüğünden alınabilir
5- Kota kullanım süresi
:01.08.2012
ile
31.12.2012
tarihleri arasındaki süredir
6- İhaleye konu Çengel boynuzlu dağ keçilerinin bulunduğu mıntıkalar:
Rize İli: İl Geneli, Pazar Orman İşletme Müdürlüğü ve İkizdere Orman İşletme Şefliği
Sınırları dahilinde (Kaçkar Dağları Milli Parkı, Çamlıhemşin Kaçkar Yaban Hayatı Geliştirme
Sahası, Çayeli-Yavuzlar Örnek Domuz Avlağı, Hemşin Devlet Avlağı ve koruma statüsü dışında
kalan sahalar hariç) .
İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
1- T.C. Vatandaşı olmak,
2- Kanuni ikametgah sahibi olmak,
3- Türkiye’de tebligat için adres göstermek,
4- a) Tüzel Kişiliği seyahat acentesi olan İSTEKLİNİN YÖNETMELİK kapsamında
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca verilen “Av Turizmi İzin Belgesi”nin aslı yada noter onaylı
örneğini vermek.
b) 2004 yılı sonrasındaki av dönemlerinde/av yılında av turizmi kapsamında avına izin
verilen yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban koyunu, melez yaban keçisi, karaca ve kızıl
geyik ile yaban domuzu av organizasyonundan en az birisini başarıyla tamamlamak ve bunu
kanıtlamak.
5- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek
a-) Tüzel kişi olması halinde 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 (a) belgeyi
getirmek.
6- İmza sirküleri vermek:
a-) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin temsilen ihaleye katılan yetkilinin Noter
tasdikli imza sirkülerini vermek.
b-) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek tüzel kişilerin her birinin (a)
fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.
c-İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınması durumunda istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten katılan kimselerin noter onaylı imza sirkülerini vermek.
7- İsteklilerin ortak girişimde ihaleye katılacak olması durumda bu şartnameye ekli örneğe
uygun olarak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhalenin
üzerinde kalması durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları
idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalarlar.
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8- Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek
9- 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
10- İhale şartname ve eklerini satın almak.
11- Muhammen bedelin %3 ünden ( 600,00 TL) az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek
tutarda geçici teminat verilecektir. Geçici teminat olarak tedavüldeki Türk Parası, Hazine
Müsteşarlığınca belirlenen Bankalar ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları, Devlet
tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahviller teminat olarak kabul edilecektir. Tedavüldeki Türk
Parası 12.Bölge Müdürlüğü Rize Şube Müdürlüğünün TC Ziraat Bankası Rize Şubesi 293613085005 nolu hesabına yatırılacaktır
12- Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra
zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın
yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf, geçici teminata ait alındı veya
banka teminat mektubu ve yukarıda 13. maddeye (13. madde dahil) kadar istenilen diğer belgelerle
birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Zarf kapatılacak açma yeri imzalanacak veya
kaşelenecektir. Dış zarfın Ön yüzüne ‘’ 12.Bölge Müdürlüğü Rize Şube Müdürlüğü- 5 (BEŞ) Adet
Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi Kotası İhale Komisyonu Başkanlığına” yazılacaktır. Yine aynı
zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır.
Teklif mektuplarının adı ve soyadı da yazılarak istekli tarafından imzalanması ve bu
mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen
fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan
veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
13- Zarf; 20.06.2012 günü saat 14.00’e kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında 12.Bölge
Müdürlüğü Rize Şube Müdürlüğü ihale komisyonu başkanlığına teslim edilecektir
14- İhale ve sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, tellaliye, damga pulları, KDV,
noter masrafları vb. giderler ihaleyi kazanan firmaya aittir.
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