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DİNAR KAYMAKAMLIĞI

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

IHALE ILANI

l Adet l50 PS 2.0 Turbo Dizel Sedan llizmet Aracı Alım İşi

Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

ıhalevi yaoan Birliğinı
a) Adı :Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Adresi :Dinar Kaymakamlığı Hüktımet Konağı Kat: 3 DINAR
c) Telefon ve Faks Numarası,.02'72 353 5082 l353 17 71 -02723532984
d) Elektronik Posta Adresi :

e) İlgiüi personelinin adı, soyadı/unvanı: Feyzi ŞEN - Birlik Müdürü

ıhale konusu isin :

İhalenin Adı : l Adet 15O Ps 2.0 Turbo Dizel Sedan Hizmet Aracı Alım İşi
Tünı ve Niteliği :Açık ihale - Mal Alımı (Hizmet Aracı)
Miktarı :1 Adet (Hizmet Aracı Alım İşi)
Teslim/Yapılacağı Yer :Yetkili Bayide Teslim Edilecektir
İşin Süresi :Sözleşme tarihinden itibaren 3O(Otuz) gün içerisinde tamamlanacaktır.

4 - İhaıeye katııabitme şartları ve istenilen belgeler ite yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4-1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4-1 .2.Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi.
4-1.2.|.Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde a[ınmış, Ticaret
ve/veya Sanayi Odasına kayıth olduğunu gösterir belge,
4,1.2.2.Tijzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığt yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin
sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4- l .3,Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza sirl«ileri.
4-1.3.1,Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4-1.3.2.Tijzel, 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,
4-2,Şekli ve içeriği standart formlarda belirlenen teklif mektubu,
4-3.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4-4.Mesleki ve teknik yeterliğe iIişkin belgeler ve bu belgelerin taşlması gereken kriterler:
4-4,l,Doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve
lotoğafl arı ibraz edilecektir,
4-4.2. Ma|ın, teknik şartnamede belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara
uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar eklenecektir.
4-5, Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4-5 l Yetkili araç satış bayisi olduğuna dair belge kabul edilecektir.
5-Fkonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esaslna göre belirlenecektir
6-Ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. t,. (
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7-Teklifler 071061201'l Çarşamba Saat: 15.30'a kadar, bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve
kişilerde temsile yetkili kişiler tarafindan komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya
taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
8-Istekliler tekliflerini, anahtar teslim götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacak olup, en az
Vo6'dan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda kesin teminat vereceklerdir.
9- l. Ytikleniciye ihale sonuç kararının tebliğ yapılmasına müteakip, sözleşmeye davet süresi
içerisinde aracın teslime hazır olduğunun idareye yazılı olarak bildirilip aracın teslim edilmesi
durumunda yüklenicinden kesin teminat alınmayarak sözleşme imzalanmadan araç teslim
alınacaktır.
lO-İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
1 1-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, 60 takvim günü olmalıdır.
12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
l3-Bütün tekliflerin reddedilmesinde ve ihalenin iptal ediImesinde idare yetkilidir. idarenin bu
işleminden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
14-İhale Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği hüktimlerine göre yapılacaktır.
lS-Muayene Kabul Komisyonunca yapılacak kontroller sonucunda verilecek Muayene ve Kabul
Tutanağına istinaden ödemesi yapılacaktır.

İhaıe Dokümanı : İhale dokümanı Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Göttirme Birliği
Başkanlığı adresinde görülebilir bedelsiz olarak aynı adresten temin edilebilir.

tüzel
iadeli

İhalenin ;

a) Yapılacağı Yer
b) Tarih ve Saati

Teklif verme yeri ve saati :Teklifler 0'7/06/2017 Çarşamba Saat: 15.30'a kadar Dinar
Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğüne verilecektir.

Gecici Teminat : Teklif edilen bedelin %3'ün den az olmamak üzere,
isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat verilecektir. Geçici teminatl nakit olarak yatırmak
isteyenlerin, Ziraat Bankası Dinar Şubesi TR86 0001 OOOO 2332 9049 4850 03 nolu hesabına
yatırılacaktır.

: Dinar Kaymakamlığı Toplantı Salonu
,.07 Haziran 2017 Çarşamba Saat :l6:00


