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Agrk ihale usulii ile ihale edilecektir. ihaleye iligkin aynntrh bilgiler agalrda yer almaktadrr:
I - idarenin:

a) Adresi: Hiiktimet Konalr Kat:3 Dazkrn / Afyonkarahisar
b) Telefon ve faks numarasr: 0 272 421 3223 - 0 272 421 39 99
c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - ihale konusu vaprm isinin:
a) Niteli[i tiirti ve miktan: 2021 I'4}DEL %50 YERLI Ungfiv 1.5 BENZiNfi elNpf ARAQ ALIMI

(Nitelifi teknik gartnamede belirtilen arag ahmr.)
b) Yaprlacapr yer: Hi.iktimet Konafr Kat:3 DazknlAfyonkarahisar
c) igin stiresi: Sozlegme imzalandrlr tarihten itibaren 30 (otuz) ig giinii igerisinde ricreti ridenerek noter satrq iqlemi
tamamlanacaktrr.
3 - ihalenin:

a) Yaprlaca[r yer: Dazkrn Kaymakamhlr Toplantr Odasr - Dazkrn / AFYONKARAHISAR

a ) Tebligat igin adres beyanr; aynca irtibat igin telefon numarasl ve faks numarasl ile elektronik posta adresi.
b ) Bu qartnamede belirlenen gegici teminat.
c ) Teklif verrneye yetkili olduSunu gdsteren imza Beyannamesi veyalmza Sirktileri.

I - Gergek kigi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tizel kigi olmasr halinde, ilgisine gdre tiizel kigilifiin ortaklan, fiyeleri veya kurucularr ile ttizel kiqili[in

ytinetimindeki g<irevlileri belirteit son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlan tevsik eden
belgeler ile ttizel kigiligin noter tasdikli imza sirkiileri.
g ) Ttizel kigi istekli tarafindan sunulan ig deneyim belgesinin, aynr tiizel kiginin yansrndan fazla hissesine sahip
ortalrna ait olmast halinde sunulacak ig Deneyim Belgesinin Bagka Bir Tiizel Kigiye Kullandrnlmayacagrna
iliqkin Taahhtitname.
d ) isteklinin ig ortakhlr olmasr halinde, gekli ve igerili bu qartnamede belirtilen iq ortakhlr beyannamesi.
e ) KHGB ihale Ytinetmelilinin I l. ve 12. maddelerinde sayrlan durumlarda olunmadr[rna itigtin taahhtitname
f ) ihale dokiimam bedelinin yatrnldrlrna dair dekont
g ) Orta$ oldulu veya hissedan bulundu[u tiizel kigiliklere iligkin beyanname.

E ) $ekli ve igerigi bu $artnamede belirlenen teklif mektubu.
h ) Ticaret sicil gazetesi
r ) Mevzuatr gere[i kayrth oldu[u Ticaret velveya Sanayi Odasr Belgesi.
i) Arag satrg yetki belgesi.
j)En az2 y/rhk veya 100.000 km garanti ile aractn dzelligini belirten katalog ve drjktimanlann teklif ile birlikte
verilmesi.

1) Gergek kigi olmasr halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundulu yrlda ahnmrg ilgisine g<ire
Ticaret velveya Sanayi Odastna veya ilgili Meslek Odasrna kayrth oldu[unu gristerir belge,

2)Tnzel kigi olmasr halinde, mevzuafi gere[i ttizel kigiligin siciline kayrth bulundufu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundulu yrlda ahnmrg, ti.izel kigiligin sicile kayrth olduluna
dair belge,
Ekonomik ve Mali yeterlilige iligkin istenen belgeler:
i ) Banka Referans Mektubu :

Teklif edilen bedelin % 10'undan az olmamak tizere istekli tarafindan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki
kullamlmamrg nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da iizerinde krsrtlama bulunmayan mevduatrnr gdsterir
banka referans mektubu, Bu ktstas mevduat ve kredi tutarlan toplanmak ya da birdenfazlabanka referans
mektubu sunularak sa[lanabilir.
Mesleki ve Teknik yeterlilile iliqkin istenen belgeler:
j ) iq Deneyim Belgesi : (Uygulanmayacaktrr.)
k) Makine, Arag ve Teghizat:

isteklinin ihale konusu igi yerine getirebilmesi igin igin gerekli makine, arag ve teghiza,n iq yerinde
bulundurmayr taahhi.it edecektir.
5 - Bu ihalede benzer ig olarak: (Uygulanmayacaktrr.)
6 - ihale Birlik yrinetmelifi gere[ince Agrk ihale usulii ile yaprlacaktrr.
7 - a) AgtJc- ihale usultinde teklifler yazrh olarak yaprlrr. Teklif rnektubu, bir zarfa konulup kapatrldrktan sonra
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zarlrn izenne lstekllnln adl, soyadt veya tlcaret unvanl lle hangl l$e alt olclugu yazrnr. LarIrn yapl$tnlan yen

istekli tarafindan imzalanrr, kaqesi veya miihrti basrlrr. Bu zarf gegici teminata ait ahndr veya gegici teminat

belgesi ve ihaleye katrlabilme gartr olarak istenilen diler belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatrlrr. Drq

zarfrniizerine isteklinin adr ve soyadr veya ticaret unvant ile tebligata esas olarak g<istereceli agrk adresi ve

teklifin hangi ige ait oldupu yanfu.
b) Teklif mektubunda ihale dokiimanrnrn tamamen okunup kabul edildilinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin

rakam ve yan ile birbirine uygun olarak agrkga yazrlmasr, iizerinde kazrn1.;,, silinti, dtizeltme bulunmamasl ve

teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanr yazrlmak suretiyle yetkili kigilerce imzalanmrg olmast

zorunludur. Bunlarr kargrlamayan teklifler reddedilir ve hig yaprlmamrg sayrltr. Teklif mektuplanmn istekli
tarafindan imzalanmasr ve bu mektuplarda ihale doktihanrnm tamamen okunup kabul edildi[inin belirtilmesi,
teklif edilen fiyatrn rakam ve ya ile agrk olarak yazrlmast zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan
veya i.izerinde kazrntr, silinti veya dtizeltme bulunan teklifler reddedilir ve hig yaprlmamrg saytltr.
8 - ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
f - ihale doktimanrna Dazkrrr Kaymakamh[r Kdylere Hizmet Gdttirme Birligi'nden iicretsiz olarak bakrlabilir.
10 - istekliler tekliflerini, ig kalemleri igin teklifr birim fiyat geklinde vereceklerdir. Scizleqme imzalanrrken, ihale
edilen igin miktarr idarece netlegtirilerek s<izlegmeye yaziarak imzalanacakttr.
11 - Tekliflei;09.04.2021 tarih ve saat 15.30'a kadar Dazkrn Kaymakamhpr K<iylere Hizmet Gdtiirme Birlili
Bagkanhlrna verilecektir. Posta yoluyla gdnderilen teklifler delerlendirmeye ahnmayacaktrr.
12 - istekliler teklif edilen bedelin en azoh 3 oranmda gegici teminat vereceklerdir.
13 - Verilen tekliflerin gegerlik stiresi, ihale tarihinden itibaren en az 100 takvim gtinti olmahdrr.
l4 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15 - Bu ihalede fiyat farkr verilmeyecektir.
16 - Birlilimiz 2886 ve 4734 Sayrh Kanunlara tabii olmayry,28.04.2007 tarih ve 26506 sayrh Resmi Gazetede
yayrnlanan ydnetmelik hiikiimleri gegerlidir. idare ihaleyi yaprp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
idare yaprlacak igin miktannda de[igiklile gitmekte serbest olup, igi o/o 30 artriabilir veya eksiltebilir. Yaprlacak
igin gecikmesi halinde sdzlegme bedeli iizerinden gtinltik %2 (Ynzdeiki; oranrnda gecikme cezasr uygulanacaktrr.
17 - Hazrrlanmrg olan Teknik Raporlar aynen uyulacaktrr.
l8 -Yaprlacak kontroller sonucunda <idemeler Dazkrn K<iylere Hizmet Gcitiirme Birlilince yaprlacaktrr.

akam


