
ıilzııc'r ARAcı sATIN ALINAcAKTıR
uıuıgşLA xöyLERE ıriavıBr cörünun ıinıiĞi

Hizmet Arıcı (sUV 4x4 Dizel Arızi Binek otomobİl) ıhm İşi Köylere Hianet
Göt{lmıe Birliği İhale Yönetneliğnin l E. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin aynntıh bilgiler şağıda yer almakıadır,
1. Birliğin;
a ) Adı : Ulukışla Köylere Hizınet Götllrme Birliğ
uj ıdresl : Kemalpaş Müallesi Kıları Caddesi No: 4 posta Kodu:51900

Uluhşla/NİĞDE
c) Telefonnumarası :03885ll 878E
2. İhıle konuıu nıtın ılım ;

a) Köylerc Hizmet Göt{ırme Birliği İhale Yonçtneliğinin ıE. Maddesi Gereğince Acü İhale.

b) Yapılacağı Yer : Ulukışla lbymakaırılığı Toplantı Salonu

" 
ı Nıi"ııgi, turt : Hümet Aracı (SUV 4XJ Dizel Arezi Binek

oiomonı-l'sıyıh renk 2022 Model,0 km (Aİaç'a ait diğer özellikler, İdaıemizce haarıanan

teknik şartnamede aynntıh belinilmi$iı.)
d)Miktan :l Adet
e) Testim Yeri : Ulukışla Köylere Hizınet Götilrme Birliği
d ) Teslim Tarihi : Sözleşmc Tarihinden itibaren 30 Tıkvim gtlnüdilr,

3. İhıtenin
a 1 vıpıacag ver : Ulukışla Kaymakamlık Toplıntı Salonu 2. Kıt _ UlukışlaıllİĞDE
b ) Taıihi - Saati : 21llll2022 Cumı Günü Sıat: 1,1:(X)

d tn.ı"y" kıhlıbilme şırtıın ve istenilen belgeler ile yeterlik dcğerlcndirmesindc
uygulınıcık kritcrler:
a]ı] lıruı.y" kahlma şartlan ve isrcnilen belgcler: isteklilerin ihalcye katılabilmcleri için

aşağda sayılan belgeleri tekliileri kapsamında sunmalan gerekir:

İİj_ r.Üıg"t ıçıİ aaıes beyıru ,e aynca iıibat için telefon ve vıır§:ı faks numarası ile

elektonik posa adrcsi,

4.1.2 _ Mevzuatı gaeği kayıtlı olduğu Ticaıet vdvcya Sanayi odasl veya Meslek odası

Belgesi;
1.1İ.l'Crcıçet kişi ofunası halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda

alıımış ilgisine jore Ticıret ve/veya sanayi odasına veya ilgili Meslek odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belgc,
4.|.İ.2-T-I2g1l kişi olınası halinde, mevaıatı gereği ülzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu

Ticaret velveya §anayi Odasından, ilk ilan veya ihale ıarihinin içerisinde butunduğu yılda

alınınış, tllzcl kişilğn sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.13- feklif vermğe yetkili oıduğunu göstsren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1 ,3.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2_ Tr;l kiiı oıması halinde, ilgisine göre tlDel kişiliğin ortaklan, üyeleri 
^veya

kuruculan ile tuzei kişiliğn yönctimindcki göıevlileri belirten son dıınımu gösterir Ticaret

Sicil Gazctcsi veya bu hususian tevsik edeıı belgeleı ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,
e. t.4_ Koylere Hiznet Göt{ırrne Birliği ihale Yönetıneliğinin l 1 . maddesinin (a), (b), (c),

(ç),(<t), (e), (D ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yaalı taahhütname,

İ İ.S- ŞeUl ve iç.eriği ldari Şartnamede belitlenen teklif meknıbu.

4.1 .G Şekil ve içoiği Teknik Şartıamede belirlencn hususlar

a.1.7 -Şekli ve içeriği İdaıi Şarnaınede belirlenen gcçici teminat,

a.i.ı_ ıst"lıinin'b Ört*ılgi olması Ha|inde şekli ve iç€riği İdari Şartnamede Belirtilen iş

ortaklığı beyannamesi.
4.1.9 _-İhali konusu alımın /işin tamamı veya bir lcısmı alı 1üklenicilcrc yaptınlamaz.

4.1. l0 - İhale döktlmanın saun alınüğına dair belge.

5- Ekononik ıçıdın en ıvıntıJlı ıeküf, en düş{lk fiyat csasına göre belirlerıccelııir.
tekliler kıtılıbilccektir.

_1-
6- İhıleye ııdece yerti



7- İhıte dokümını; üukışla Hilkitmeı Konğ Binasında Bulunan Köylere Hizmet Götllıme

aırıigi ntııosunaa giırııebııı ve zo0,00_TL t şı,ğ aynı adresten temin edilebilir. İhaleye

teklif veıçcek olailann ihale dokltmanını satn almaları zorunludur. hde doktmaıı bedeıi

Birliğin Ziraat Bankası Ulukışla şubesi TRss 0001 0003 2633 t905 8750 0l nolu hesaba

yatııabiliı.
i_i.ı.ıııı.ç ihaıe saatine kadar Uluhşla Hükümet Konağında Bulunan Köyleıe Hizmet

Götilrme Birliğine verilecekiir.

' 
ilk t|er;- teklifleıini, mal kalem- kalemleri için tektif birim fiyatlar ilzerinden

,**.u*aır. İhale sonucq iDerine ihale yapılan isıekliyle mal katemi-kalemleri için tekİif

edilen birim fiyatların çarplmı sonucu buıunan toplam bedel iizerinden birim İiyat sözleşme

imzalanacaktır.
h G"çtJİ;.inıt; istekliler teklif ettikleri bedelin %3,iınden az olmamak tgere kendi

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdiı,

ıı_ veritcn tektıılerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaıen erı az 30 takvim giınü

olmalıdu,
l2- Konsoniyun olırık ihıleye teklif verilemez,
İİ_ srnğiiü_ıdaıemiz 2ss6 üyılı Devlet hale Kanınıı" 4734 *yılı Kamuihale Kanrmu ve

+İıİ İ<.İr. ihale Sözleşmel".i K**r'* tıbi olmalrp, lçişleri Bakanlığınca Çıkanlan

"Köylere Hizırıet Götüril Birtiği İhale Yönetıneliğine" tabiidir,

1+ İdıre İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir,

iLANEN DUYRULUR ımetÖZTüRK

Bışkını

-2-

Kıymıkım


