
15.000.000,00 40.500,00 3

              9- Satışlar K.D.V hariç olarak yapılacaktır. 

ÇEŞİT

KOÇ 2015 Ekmeklik Buğday

SÖZLEŞME SÜRESİ

10 Yıllık

MUHAMMEN BEDEL

1.350.000,00

a) Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu olmadığına dair belge,

H. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge ve/veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 27. maddesine uygun banka teminat mektubu,

I. Diğer belgeler; 

       Yukarıda sayılan yasaklara uyulmadan ihaleye girenlerin teklifleri geçersiz sayılacağı gibi geçici teminat şartı ceza olarak irad kaydedilir. ENSTİTÜ’nün 

uğradığı zarar ve ziyan hükmen tahsil edilir. Sözleşme yapılmış ise feshedilerek kati teminat şartı ceza olarak irad kaydedileceği gibi ikinci bir ihale yapıldığı 

takdirde de ENSTİTÜ aleyhine meydana gelebilecek zarar ve ziyanın hükmen tahsili yoluna gidilir.

             11- Telefon: 0242 321 67 97 veya 429 73 31 Faks: 0242 321 15 12 

D. İmza sirküleri vermesi

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin 

bulunduğu ülkelerdeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ( a ve b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.),

G. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, Devlet İhale Kanununa uygun olarak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, ( 

İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya 

vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır .)

A) Kanuni ikametgahı olması,

B) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası kayıt belgesi olması,

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzer bir 

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin 

belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

 T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi

6- İhaleye girecekler Şartnameyi Müdürlüğümüz Merkez Biriminde Ürün Değerlendirme ve Satış Biriminden 25 TL Bedelle temin edebilirler ayrıca

Enstitümüz web adresinden (www.batem.gov.tr) görebilirler. 

              7. İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.  

4-İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen artırım oranının uygun görülmemesi halinde ihale, bir hafta sonra 29.06.2021 Salı Günü Saat 14:00 da

’de aynı şartlarda tekrar yapılacaktır.

2- Koç 2015 Ekmeklik Buğday çeşidinin Islahçı Hakkı Payı (Royality) ve Tohumluk Üretim miktarları için 10 Yıllık Sözleşme için en az toplam

15000000 Kg tohumluk üretimi ve % 3 den başlayarak, ihalede belirlenecek ISLAHÇI HAKKI YÜZDE ORANININ bedeli Islahçı Hakkı Payı olarak Enstitüye

ödenecektir.  

Telefon : (0 242) 321 67 97-140     Fax : (0242)321 15 12   e-posta :batem@tarim.gov.tr Web: www.batem.gov.tr

İ L A N
Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden;

1- İhale Konusu,Şekli ile İşin Niteliği ve Miktarı: Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM ) Adına Tescilli ve

aşağıdaki tabloda belirtilen Koç 2015 Ekmeklik Buğday çeşidinin Islahçı Hakkı Payı (Royality) ve Tohumluk Üretim Hakkı Satışı 10 Yıl süre ile 8213 Sayılı

Döner Sermayeli İşletmeler İhale Yönetmeliği'nin 2 ve 29/c maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. 

3- İhalenin yapılacağı yer ve zaman: İhale 22.06.2021 Salı Günü Saat 14:00 da Demircikara Mah.Paşakavakları Cad.No :11 Muratpaşa ANTALYA

adresinde bulunan Merkez Birimindeki toplantı salonunda Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

5- İhaleye girecekler ihale saatinden önce geçici teminatı Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmesi veznesine veya TC Ziraat Bankası Antalya Şubesi

nezdindeki TR 54 0001 0019 2636 7161 6350 15 nolu hesaba yatırması gerekir. 

              8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

             12- İstekliler geniş bilgiyi belirtilen adres ve telefonlardan öğrenebilirler. 

İlan Olunur. 

b) Vergi borcu olmadığına dair belge,

             10- Yazışma Adresi:Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Demircikara Mah.Paşakavakları Cad.No :11 Muratpaşa ANTALYA. 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

              İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır ve ve istenilen belgelerin aslı veya suretlerinin 2021 yılında alınmış olması şarttır.  

Demircikara Mahallesi Paşakavakları Cad. No:11 PK 07100 ANTALYA Ayrıntılı Bilgi İrtibat (Ahmet TEKİN

TOPLAM 

ÜRETİM 

MİKTARI (KG)

c) Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yetkili kuruluşundan alınmış “Tohumluk Üretici Belgesi” ve “Araştırıcı Kuruluş Belgesi”ne sahip olduğunu gösterir 

belgeyi vermek.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ( a ve b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

% 3 Geçici 

Teminatı (TL)

ARTTIRMADA 

BAŞLANILACAK 

YÜZDE ORANI

F.  Şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi. 


