
TOHUM ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat İl Müdürlüğünden: 
Dünya Bankası Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu (TULİP) uygulama ve esaslarına 

göre Çekerek havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında uygulanacak alt projeler   açık ihale 
usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece ilgili kuruma kapalı zarf içerisinde verilecektir.  
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İkraz No : 9272 TR 
Proje Adı : Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu 
      Projesi 
Proje Suresi : 2021-2028  
İlgili Bildirimi Yayınlama Tarihi : 10.10.2022 
Son Başvuru tarihi : 24.10.2022 saat:14:00 
Sıra No:1 Başvuru Numarası : TR-ÇEKEREK RST-314752-GO-RFQ  
İŞİN ADI : BUĞDAY TOHUMU ALIMI 
1-İdarenin 
a) Adı : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TOKAT 

İL MÜDÜRLÜĞÜ 
b) Adresi : Güneşli Mahallesi Fidanlık Mevkii 60200 

Karşıyaka Tokat Merkez/Tokat 
c) Telefon ve faks numarası : 3562280700 - 3562280707 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği  
internet sayfası : tokat@tarimorman.gov.tr  
     https://tulip.ogm.gov.tr 
2-İhale konusu mal alımın 
a) Adı : TOHUM ALIMI 
b) Niteliği, türü ve miktarı : 113.000 KG BUĞDAY TOHUMU ALIMI 
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
ç) Süresi/teslim tarihi : Tarım Orman İl Müdürlüğünün göstereceği yerdir 
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 3 gün 
3-İhalenin 
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.10.2022 - 14:00 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) : Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı 

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

uygulanacak kriterler: 
4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri 

ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 
4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.3. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: 
a) Yetkili satıcı veya Üretici olduğunu, yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya 

belgelere ilişkin bilgiler, 
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri 

belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu 
aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. 

a) İstekli üretici olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
4.2.2. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: 
TSE veya Benzeri belgeler 

 



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7- İhale dokümanı Yukarı belirtilen Elektronik adreslerde bedelsiz olarak görülebilir.  
8- Teklif dosyalarım kapalı zarf içerisinde ihale tarih ve saatine kadar ilgili kuruma teslim 

edilecektir. 
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden KDV dâhil teklif birim fiyat 
şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. 

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim 

günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- Diğer hususlar: 
İhale,  açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 
    12076/1-1 

 

 


