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İşletme Müdürü 

             20. İş bu Şartname 20 Maddeden oluşmuştur.

O  L  U  R

24.08.2021

11.Ekli listede her bir kısım için belirtilen % 3 Geçici teminatlar Döner Sermaye Veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Antalya Lara

Şubesindeki TR 54 0001 0019 2636 7161 6350 15 no’lu hesabına yatırılabilir. İhaleyi kazanan özel/tüzel kişiden % 6 kati teminat alınır. İş

bitimine kadar bloke edilir ve ürün bedelinden mahsup edilmez. Diğerlerinin teminatları çözülür. Sözleşme hükümlerinin eksiksiz olarak

yerine getirilmesinin sonunda teminat iade edilecektir.

12. KDV oranı %8’dir. Ancak, İhaleyi kazanan kişinin Hal Müdürlüğünde Komisyoncu olduğunu belgelemesi halinde bu oran %1

olarak uygulanacaktır.

            14. Sözleşme tarihinden  sonra fırtına, sel, ambar zararlısı Hırsızlık vs. her türlü kayıp ve zarardan Kuruluşumuz sorumlu değildir. 

            15. Sözleşme yapılmış olsun veya olmasın bu Şartname sahibine yüklenen taahhüt Müdürlüğün muvafakati olmadıkça başkasına  

devredilemez . Aksi halde Şartname hükümleri ihlal edilmiş sayılır. Mukavele yapılmış ise bozulur, ancak mesuliyet kendi üzerinde kalmak

ve idarenin iznini almak şartı ile alıcı ortak bulabilir ve işi başkasına devredebilir. Bu hususta Yönetmeliğimiz

54. ve 55. madde hükümleri uygulanır. Müteahhidin çalıştırdığı işçilerin her türlü tedbirsizlik, kasıt, kusur ve ihmalinden dolayı işletmenin

uğradığı kaza ve maddi zararlardan müteahhit sorumludur. 

 T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi

MUHTELİF TURUNÇGİL VE AVOKADO MEYVESİ  SATIŞI İHALESİ  ŞARTNAMESİDİR

7. İhale 08.09.2021 Çarşamba Günü Saat 14:00 da Demircikara Mah. Paşakavaklar Cad. No:11 Muratpaşa-ANTALYA adresinde

bulunan Merkez Birimimizdeki toplantı salonunda Komisyon huzurunda yapılacaktır 

16.Hasat mesai günlerinde ağaçlara zarar vermeden makasla yapılacak ve Ağaçların Sıra aralarına Traktör, Kamyon vb. araçlarla

girilmeyecek nakliye araçları parsel kenarlarındaki ara yolları kullanacaktır. Aksi halde mukavele hükümleri iptal edilmiş sayılır. Hasat

tarihinden 1 gün önce ilgili bölüme haber verilecektir.

             8. İhale karar tarihinden itibaren en geç 10 işgünü içinde ihale yetkilisince onaylanır veya iptal edilir.

             9. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

             10. Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri, borsaya ürün kayıt bedeli ihaleyi kazanana aittir 

Satış;Kayaburnu Avokado,Merkez ,Kayaburnu Turunçgil ve Aksu Birimleri olmak üzere 4 ayrı kısımda yapılacaktır.Alıcılar % 3

geçici teminatını yatırmış olmak şartıyla yanlız bir kısma teklif verebileceği gibi 4 kısma da ayrı ayrı teklif verebileceklerdir.İhalede

belirtilen muhammen bedelin altında fiyat verilemeyeceğinden dolayı % 3 geçici teminatını yatıran gerçek veya tüzel kişi şartnamede

belirtilen muhammen bedeli kabul etmiş sayılır ve fiyat vermeyerek ihaleden çekilirse teminatı bütçeye gelir kaydedilir.

2.Tespit edilen meyve miktarı Ekspertiz sonucu yapılan yaklaşık ( tahmini ) miktardır.Tahmini miktarın az çıkması halinde satış

götürü olarak yapıldığından alıcı hiçbir hak talep edemez

3.Enstitü Meyve ağaçlarının gübresini,budama,Hastalık-zararlı ile mücadelesini hasat yapılmamış olsa bile gerektiği zamanlarda

yapmakta serbesttir.

             4. Hasadın gecikmesinden dolayı meyvelerin dibe dökülmesi ve çürümesinden  Enstitü sorumlu değildir.

17.Hasat Enstitü elemanlarının bilgisi ve önerileri doğrultusunda yapılacaktır.Meyveler en son 18/02/2022 Cuma gününe kadar hasat

edilmiş olacak, aksi halde ağaçta kalan meyvelerin Kuruluş tarafından satışı yapılacaktır. Valencia portakal meyvelerinin hasadı ise en geç

15 Nisan 2022 Cuma gününe kadar tamamlanması gerekmektedir.

Mustafa SOYSAL

Üretim ve İşlt Böl Bşk 

Mehmet ÖZDEMİR

Meyvecilik Böl Bşk 

1. Ekteki Listede ayrıntılı bilgileri belirtilen ve Kuruluşumuz Üretim ve İşletme ve Meyvecilik Bölüm Başkanlıklarınca tarafından

2021 Mali Yılında üretimi yapılan Muhtelif Turunçgil ve Avokado Meyvesi Satışı 8213 Sayılı “Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale

Yönetmeliği’nin 29/c maddesine göre “Açık teklif ihale usulü” ile % 8 KDV hariç satışı yapılacaktır   

5. İhaleye girebilmek için Kanuni ikametgâhını ve yazışma adresini yazılı olarak bildirmesi, tüzel kişi olması halinde, nüfus cüzdanı

veya geçerli kimlik belgesi (Ehliyet-Pasaport), imza sirküsü veya geçerli yetki belgesi ile bağlı bulunduğu 

 ilgili Meslek Odasından almış olduğu belgeyi İhale Komisyonuna ibraz etmesi gerekmektedir.   

             6. Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 5. maddesinde yazılı kişiler, gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak ihaleye  

giremezler.Bu yasağa uymayanlar arttırmaya girmiş ve ihale üzerinde kalmış olsa dahi ihale bozularak teminatı bütçeye irat kaydedilir.

Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 54. maddesi hükümleri uygulanır. 

Müdür Yardımcısı

Dr.Süleyman BAYRAM

18.Kurumumuzun çks kaydı ve Müdürlüğüne kaydı olmadığı için ürünlerimizi satın alan kurluş veya kişiler künye, çks belgesi vb

belgeler iatenmeyecektir.

13.İhale onaylanıp alıcıya tebligat yapıldıktan sonra sözleşme yapılacaktır. Müşteri onaylanan ihale kararının kendisine

bildirilmesini izleyen günden itibaren en geç 7 gün içinde sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme İmzalanmadan önce Turunçgil

meyveleri ile ilgili fatura kesilip, bunlara ait vergiler ödeneceği için müşteri ihale bedelini ve harçlarının tamamını döner sermaye

İşletememiz veznesine  nakit olarak  veya  11 maddede belirtilen banka ve banka hesabına yatıracaktır.


