Haşere ile Mücadele İlaç Alımı
İhale Kayıt No: 06/2018
Sorular & Cevaplar

Sorular
İhale kapsamında sunulacak ürünlerin AB Uluslarası mevzuatlarda
(AB Biyosidal Direktif, EPA gibi) onaylı olan ürünler olması
yeterlimidir? Yoksa ayni zamanda menşeisi de AB mi olmalıdır?
Ürünler ABD’de formüle edilmekte, Fransa’dan temin edilmekte ise
uygun olurmu?

Cevaplar
1- Bu sözleşme kapsamında satın alınan bütün mal ve malzemelerin
menşeisi aşağıdaki ülkelerden olmalıdır:
Avrupa Birliğinin üye ülkeleri: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan,
Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya,
Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Luksemburg,
Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya,
İsveç, Birleşik Kırallık, ya da
Avrupa Ekonomik topluluğunun AB üyesi olmayan ülkeleri: Lihtenştayn,
Norveç, Izlanda, ya da
Avrupa Birliğine katılım için aday ülkeler: Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ,
Sırbistan, Türkiye
Birim fiyatı 5,000€ üzerinde ki tüm ekipmanlar için malzemelerin menşe
ülkesinin yetkili makamları tarafından hazırlanan ve ilgili AB mevzuatı
tarafından belirlenen kurallara uygun resmi bir Menşe Şahadetnamesi
sunulmalıdır. Bu belge sunulmadan kabul yapılamaz. 5000€’nun altındaki
mallar için de menşei kuralı geçerlidir ve bu mallar için “menşei
şahadetnamesi (belgesi)”zorunlu olmamakla birlikte sunulması tercih edilir.
Menşei şahadetnamesi belgesi sunulamayacak durumlarda tedarikçi veya
üretici firmanın menşei uygunluğunu gösteren beyannamesi gerekmektedir.

Ayrıca, Üretimi birden fazla ülkede ya da yerde gerçekleşen malların
menşeisi en son önemli dönüşümün gerçekleştiği ülke veya bölge ülke
olarak sayılır. (Madde 36 - REGULATION (EC) No 450/2008 OF THE

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2008)
2- Madde 13’de, “Teklif edilen ilaçlara ait garanti süresi, 36 (otuz altı)
ay olacaktır. Garanti süresinin başlangıç tarihi, İlaçların kat’i
kabulünün yapıldığı tarihtir.’’ Diye belirtilmektedir.
Sivrisinek mücadelesinde kullanılan ürünlerin raf ömrü 24 aydır.
Ayrıca, ürünlerin üretimi, ithalatı belli bir süre alacağından garanti
süresinin başlangıcı olarak ürünlerin üretim tarihinin göz önüne
alınması mümkünmüdür?

2. Kat’i Kabul tarihi ürünlerin belediye’ye teslim edildiği tarih olarak Kabul
edilecektir. Diğer detaylarla ilgili Değişiklik No.1’e bakınız.

