
50.000 KG FÜMİGANT, 4.000 LT İNSEKTİSİT VE 1.100 KG FARE ZEHRİ ALINMASI 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İhale Kayıt Numarası : 2022/913446 

İşin Adı : 50.000 Kg Fümigant, 4.000 Lt İnsektisit ve 1.100 Kg Fare Zehri 

Alınması 

İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Tmo 3G Yönetmeliğinin 24. Maddesi Kapalı Zarf İle 

Teklif İsteme 

1 - İdarenin 
  

a) Adresi : NAMIK KEMAL MAHALLESİ MİLLİ MÜDAFAA CADDESİ NO: 

18 06420 

b) Telefon ve faks numarası : 3124163000 - 3124163400 

c) Elektronik posta adresi : tmo.genel@tmo.gov.tr 

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 

görülebileceği internet adresi 

: www.tmo.gov.tr 

 

d) Doküman temini için       Ali YILDIRIM - 0 312 416 34 84  

2 - İhale konusu malın 
  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 50.000 Kg Fümigant, 4.000 Lt İnsektisit ve 1.100 Kg Fare Zehri 

Alınması 

 

b) Teslim [yeri / yerleri] : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Güvercinlik Ek 

Tesisleri, Ek Tesisler Şube Müdürlüğü Depolama Dağıtım 

Servisi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu 9 km) 

Güvercinlik/ANKARA 

c) Teslim [tarihi / tarihleri] : -Yüklenici firma sözleşme imzalanmasını müteakip 50.000 Kg 

fümigantı 60 takvim günü içinde 10.1.1 maddesinde belirtilen 

adrese teslim edecektir. 

-Yüklenici firma sözleşme imzalanmasını müteakip en fazla 14 

iş günü içerisinde 1.100 Kg Fare zehri ve ihale kapsamında 

talep edilen diğer malzemeleri sözleşmenin 10.1.1 

maddesinde belirtilen (TMO Merkez Deposuna 

Güvercinlik/ANKARA) adrese teslim edilecektir.  

- Yüklenici firma sözleşme imzalanmasını müteakip en fazla 25 

iş günü içerisinde 4.000 Lt İnsektisit ve ihale kapsamında talep 

edilen diğer malzemeleri sözleşmenin 10.1.1 maddesinde 

belirtilen (TMO Merkez Deposuna Güvercinlik/ANKARA) 

adrese teslim edilecektir. 

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 

Yeterlik Değerlendirmesinin:   

a) Yapılacağı yer : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Milli Müdafaa 

Caddesi No:18 Bakanlıklar/ ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 03.10.2022 - 14:30 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler : 

4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları 

gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine 

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

http://www.tmo.gov.tr/


Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile 

kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya 

geçici teminat mektupları dışındaki teminatların muhasebe birimine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı 

vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı 

beyannamesi, 

f) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak 

isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi (İnsektisit ve Fare Zehri için geçerli),  

g)  

I) Fümigant İlaç İçin Teklif Dosyasında Sunulacak Evraklar: 

1)T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ruhsatı, 

2) Fümigant için İhale Ön Yeterlilik Belgesi, (İdareden alınacak) 

3) Fümigant için üretici firma tarafından düzenlenmiş “ürün garanti belgesi” 

II) İnsektisit İlaç İçin Teklif Dosyasında Sunulacak Evraklar: 

1) İnsektisitin ithal ürün olması durumunda, “analiz sertifika raporu”  

2) İnsektisit “ruhsat spesifikasyonu”  

3) İnsektisite ait malzeme güvenlik formu (MSDS) 

III) Fare Zehri İlaç İçin Teklif Dosyasında Sunulacak Evraklar: 

1) Tarım ve Orman Bakanlığı/Sağlık Bakanlığı Ruhsatı veya İthal İzni, 

2) Tarım ve Orman Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığından Onaylı Türkçe Etiket örneği, 

3) Ürün ithalinde Sağlık Bakanlığına sunulan “analiz sertifika raporu”, 

4) İlacın aktif maddesini üreten firmanın formülasyonunu yapan firmaya verdiği “aktif madde garanti 

belgesi” ve formülasyonu yapan firmanın hazırladığı “ürün garanti belgesi”, 

5) Ürünün Sağlık Sertifikası/Yurt Dışı Ruhsatı, 

6) Ürüne ait malzeme güvenlik formu (MSDS)4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; iş 

ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı 

sunulması zorunludur. 

 


