
 

 

 

TÜRKİYE 

ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 
 
 

PLAK ATIŞLARI  / HAVALI  - ATEŞLİ SİLAHLAR 
 

İHALE İDARİ ŞARTNAMESİ 

Konu : Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun branşları içerisinde yer alan Havalı-Ateşli Silahlar ve Plak 

Atışları için malzeme alımı işi; 

S.No: Malzemenin Cinsi Miktarı 

1  

22 Cal. Yarışma Mermisi 

 

250.000 Adet (İkiyüzellibin) 

2 

 

25 metre Ateşli Silah Tabancası 

50 metre Ateşli Silah Tabancası 

 

 

25 Adet ( Yirmibeş Adet ) 

  5 Adet ( Beş Adet ) 

   

3 Havalı – Ateşli Silahlar Giysisi 

Pantolon ve Ceket 

 

100 Takım ( Yüz Adet Pantolon – Ceket ) 

4 Tüfek Yarışma Diabolu       ( 4,49mm ) 0,53gr 

Tabanca Yarışma Diabolu   ( 4,50mm ) 0,53gr 

 

750.000 Adet (Yediyüzellibin) 

750.000 Adet (Yediyüzellibin) 

5 Trap Fişeği 

Skeet Fişeği 

300. 000 Adet Yerli veya İthal (Üçyüzbin) 

200.000 Adet Yerli veya İthal (İkiyüzbin) 

6 

 

Atış Plakası 

 

700.000 Adet  ( Yediyüzbin ) 

   
 

1. İhale 21 / 09 /  2016 tarihinde Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığı Ulus İşhanı A Blok kat: 8 No: 

814 adresinde saat 14.00’de açık ihale usulü ile yapılacaktır. 

2. İhale Teknik Şartnameleri Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan temin edilecektir. 

3. Her kalem malzeme için fiyatlar ayrı ayrı olarak verilecektir. 

4. İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Federasyon yetkilidir. 

5. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Federasyon yetkilidir.   

6. İhaleye katılabilmek için firmalar malzemelerin teknik özelliklerini belirtir katalogları ve ithal 

malzemelerin uluslararası müsabakalarda kullanılan malzemeler olduğunu belirten dokümanları ihale 

dosyasına koyacaklardır. 

7. Firmalar ihaleye katılabilmeleri için 500.-TL teknik şartname bedelini gösterir banka dekontu                        

( iade edilmeyecektir. ) Banka Bilgileri: Garanti Belgesi Anafartalar Caddesi Şubesi                                      

IBAN NO: TR70 0006 2000 7110 0006 2983 84  

8. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin 

ortaklarını, kurucuları ile görevlerini belirten son durumunu gösteren ticaret sicil gazetesi veya gazeteleri 

ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.   



 

 

9. İş deneyimini gösteren belgeler; İhalenin yapıldığı yıldan geriye doğru son beş yıl içerisinde mal ve 

hizmet alımları ile iş deneyimini gösteren belgeler, İhale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin parasal tutarının teklif edilen bedelin yüzde kırkından az olmaması 

gerekir. İş deneyim belgesi olarak kamu kuruluşlarına yapılan işlerde Kamu İhale mevzuatına uygun 

düzenlenmiş standart iş bitirme belgesinin imzalı ve mühürlü olması, özel sektör kuruluşlarında 

gerçekleştirilen işlerde ise ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin sözleşme ve bu sözleşme kapsamında 

kesilen faturalar kabul edilir. 

10. Firmanın ikametgâh adresi, ticaret sicil gazetesi ilanı, noter imza sirküsü, SSK borcu bulmadığı yazısı, 

firma adına katılacak kişinin ihale yetki belgelerini verecektir. 

11. Teklif zarfları ilanda gösterilen tarih ve saate kadar federasyonca belirlenen yere tutanak karşılığımda sıra 

numarası verilerek alınacak, Teklif mektupları iadeli taahhütlü mektup şeklinde de gönderilecek olup, 

federasyon adresine 20 / 09 / 2016 günü saat 10:00’a kadar teslim eden firmalar ihaleye katılabileceklerdir. 

Posta veya herhangi bir sebeple ihaleye gönderilen tekliflerin saat 10.00’dan sonra ulaşması durumunda 

teklifler dikkate alınmayacaktır. 

12. Teklif bedelinin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli ce belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği, 

13. Açık ihale usulünde, teklif mektubu, geçici teminata ait makbuz veya banka teminat mektubu ile istenen 

diğer belgeler bir zarfa konulur, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Zarfın 

üzerine isteklerinin ismi, adresi ve teklif mektubunun hangi işe ait olduğu yazılır. 

14. Teklif mektubunda, şartnamenin tamamen okunup kabul edildiğinin kaydedilmesi ve teklif olunan 

fiyatların hem yazı hem de rakamla açık olarak yazılması, kazıntı ve silinti olmaması lazımdır.  

15. İhale; açık ihale usulü yapılacak olup, en ucuz teklifi veren firmanın teklifi esas alınarak açık eksiltme 

usulü ile gidilecektir. 

16. İhaleyi alan firma ihale bedelinin % 6’i kesin teminat bedelini Atıcılık ve Avcılık Federasyonu: Garanti 

Bankası Anafartalar Caddesi Şubesi İBAN No: IBAN NO: TR70 0006 2000 7110 0006 2992 16 nolu 

hesaba yatırılarak sözleşme yapılacaktır. Firma bu bedeli banka kesin teminat mektubu olarak da verebilir. 

17. İhaleyi kazanan firma zamanında sözleşme imzalayıp istenen malzemeyi teslim etmedikleri takdirde 

adlarına federasyonca satın alma işlemi yapılıp, aradaki fark kendilerinden tahsil edilecektir. Bu firmalar 

bir daha ihalelere davet edilmeyecek olup, ihalelere katılamayacaktır.  

18. İhaleyi kazanan firma malzemeleri Teknik Şartnamede belirtilen yerlere teslim ederek teslim tutanaklarını 

Federasyona teslim edecektir. 

19. İhale için muayene kabul komisyonu kurulacak, komisyonun malzemeleri incelemesi sonucu vereceği 

rapor sonrası malzemeler teslim alınacak veya teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilirse teslim 

alınmayacaktır. 

20. Ödemeler malzeme teslimini müteakip 90 iş gününde ödenecektir. 

21. Teslim süresi: sözleşmeyi müteakip 90 takvim günüdür. 

22. Anlaşmazlık halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 

İş bu İdari şartname 22 maddeden ibarettir. 


