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KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

Sincik Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait 1 Adet Araç açık ihale usulü ile satılacaktır.
İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

1- İdarenin
a) Adı
b) Adresi
c) Telefon ve faks numarası
2- İhale konusu mal alım isinin

a) Niteliği, türü, miktarı

b) Teslim Yeri

c) Teslim Tarihi

Sincik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 
Hükümet Konağı Kat. 2 Sincik/ADI YAMAN 
0 416 421 23 62 -  0.416 421 23 62

02 AT 253 plakalı, 1998 model ford marka minibüs (14+1 
kişilik, 1469 kg, dizel, LCY-Uzun Şasi, beyaz renk)
Teklif veren firma birlik aracını almayı kabul etmiş 
sayılacaktır. Araç Sincik Kaymakamlığında teslim 
edilecektir.

Sözleşme tarihinden itibaren 10(On) takvim günüdür.

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

Hükümet Konağı Kat. 2 Sincik/ADI YAMAN 

02/06/2017 Cuma Günü -  Saat 15:00

Yukarıda niteliği türü ve miktarı belirtilen mal açık ihale usulü ile alınacaktır. İhale 
için istenen belgeler:
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1-Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa 
elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
Belgesi;
4.1.2.1. 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,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve noter onaylı İmza Beyannamesi veya İmza 
Sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen anahtar teslim götürü bedel teklif mektubu.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif bedelinin %3’ü oranında geçici 
teminat.
4.1.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı 
beyannamesi.



4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1- İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler
2- Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu 

gösteren belge veya belgeler,
3- Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle 

birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması 
yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile belirlenecek olup;
1- İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
2- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen 

Kapasite Raporu,
3- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen 

İmalat Yeterlik Belgesi
4- İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin 

yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi
5- İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 
belgeler,

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden birini sunması yeterli kabul edilir.

5- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 ve 12 inci maddesinde belirtilen 
durumlarda bulunmadığına ilişkin taahhütname.
6- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en yüksek fiyat esasına göre belirlenecektir.
7- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8- İhale dokümanı Sincik Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve Sincik 
Ziraat Bankası TR87 0001 0025 8231 9036 4150 53 numaralı hesabımıza 100,00 TL 
yatırıldığını gösterir dekont ile yine bu adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler ihale saatine kadar ihalenin yapılacağı yere bizzat veya noterden yetkili vekili 
tarafından elden verilecektir. Posta ve kurye ile gönderimler kabul edilmeyecektir.
9- İstekliler tekliflerini, Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait aracın alımı teknik şartnamede 
belirtilen aracın alımı konusunu kapsamakta olup, teklifler Anahtar teslimi götürü bedel 
üzerinden verilecektir.
10- İstekliler Teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 
geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü 
olmalıdır.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- Birliğimiz-idaremiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 
4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp, İçişleri Bakanlığınca çıkarılan 
"Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine” tabiidir.
14. İdare-ihale komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
15. İhale evraklarında çelişki olması halinde Birliğimiz lehine olan kararlar uygulanacaktır.

Zafer SAĞ 
Birlik Başkanı


