
T.C.
NlUTKi KAYMAKAMLIĞI

Köylere Hizmğt Götürme Birliği Başkanlığı

Sa,vı :2t)|8l ,//fft
Koı-ııı : Ilaıı.

o ft.ıı ılzoıs

KAYN.{AKAML]K MAKAMINA
1 Yazı İşleıi \4i-idtirlliğil )

Mutki Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince satııı alııracak l Adct 20l tJ

mo<lel Otomatik Vites 2j DCİ {*J Pickup Araç Alım işi ile ilgili ilan tutanağı ekıc
göndcrilıııiştir.

Ektc gönderilen ilan tutanağıülrn Mutki Kaymakamlığının web sitesinde 08.1 1 .20 l 8

tarihiı-ıden itibaren duyurularak tanziın edilecek olan ilan tutanağıııııı Ka.vırrakamlık Köylere Hizıııcı
GötüfüIe Birliği Başkanhğna göııderilıııesini arz ederim.
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EKİ :İlaı-ı 'l'utanağü ( 3 Adet )



S.N:
t_

irıal-s iıanr
Mutki Köy[eıe Hizmet Götiiı,nre Birliğiııce satıır alınıcak i Adet 2018 nıodel Otonııtjk Vitcs 2.3

DCİ 4*4 Pickup Arıç Alım işi I(öyleı,e I-Iizİnet Götüıı,ııe Biı,liği ihate yönetineliğiniır l8. maddesiııe göı,e

açık iiıale usı.ılii ile belirti|eıı tafih^ ycı.ve saatlerclc yapılacakttı..

İsteklilerin ilrale do]<tinıaı-ılaıını 0!J/ll/20l8 taı,il-ıiııdcn iıibareıı ilıale taıilıine kadaı, bedelsiz olaıak
İlçemiz Mutki i(öylere Hizııet Cötii[ıl,ıe Birliğinc{en teırrin edebilirleı,, isteklilerin bu işe ait tekliflerini ve
ihale doküman dosyalarını ihale saatine kadar Mutki Köylere Hiznret Götürme Biıliğine vermeleri
gerekmektedir.

Birliğin Adı : Mutki Köylere Hiznıet Cötı'tfme Bi]:liği

İhılcnin Adı- Türü-Nitcliği :Mili,tarı l Aılct 20l{l ırıodel Otı.ınııtil< Vitcs 2..3 DCİ 4*4 Pickup Arıç
Alım işi

Geçici Teminıt Miktırı : Teklif edilen bedelin % 3' iin den az o]mamak üzere.

A1,|NACAK NlALlN ADI: TARlrI : SAAT ; YER
l Adct 2018 modcl
Otomıtik Vitcs 2.3 DCİ
4*4 Pickup Araç Alım I(HCB Toplaııtı Salonu1.5/ll/20l8 l4,00

lhırleye Kırtılıbilnıe Şırrtlaı,ı ve Belgelerin Nelcı- Okluğu
İdari Şartııaııeııin 4. maddesinde beliıtildiği iizeı,e;

4) İstcklilerrle arıınılan şıııllıır, belgeler vc yetcrlili lrti{crleri;

İsteklileıin ilraleye katılabilıneleri için aşağıda sayılan belgeleri teklil'leıi kapsaınıııda sunmaIarı geıekir:

4.1_ Tebligat içiıı adres beyanı; ayr:ca irtibat içh teleron numarası ve faks nuııırasr ile elektronik posta adresi.

4.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret velveya Sanayi Odası Belgesi.

4.2.1- Cerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya il,ıale tarihiııiıı içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaıei ve/veya

Sanayi odasına veya ilgili Meslek odasına kayltlı olduğünu gösteı,ir belge.

4.2.2-'füze| kişi olnıası haliııde, nlevzuatı gcreği tılzcl kişiliğin siciline kayıtlı bıılunduğu Ticaıet velveya Saııayi odaslndan, ilk ilan

Veya ihale aİihinin içeıisinde bulunduğu yılda ılınnıış, tüzel kişiliğin 5icile kayltlı olduğuna dair belg€,

4.3- Teklifvel eye yetkili olduğunu gösteı,en iırıza Beyal,ııanresi veya iııızı Sirküleı,i.

4.3.1- Geı,çek kişi olünası halinde, ııoter tasdikli inıza beyanııaıııesi.

4.3.2- Tiizel kişi olması halilıde, ilgisine göIe tiizel kişiliğiİ oltakları, |iycleri Veya kuıııcuları ile tıizel ki§iliğiır yönetin,üiİdeki

göı,cvlileri be!irten son durun,ıu gösteı,il Ticaıet Sicil Cazetesi veya bu hususlaı-ı teVsik eden belgeleı, ile rüzeI kişiliğiİ noteI

ıasdikli inza sid(aileıi.

4.4- ihale Taı,ihi İtibarıyla Bu Şaı,ırameııin 4.16'ncı nıaddesinin (a). (b), (ç), (ç), (d) ve (t) bentlerinde sayılan dutunılaıdiı
oluıımadığına ilişkiıı taahhıırname,
4.5- Şekli ve içeriği bu Şartnaırıede belirleueıı teklif ılıektubu.

4.6- Bu Şannaıııede belirlenen geçici temiuaı.

4.8- Vekaleten ihaleye katllnra halindc, istekli ıdına kattlan kişinin noteı tasdikli vekaletııaınesi ile ıoter tasdikli imza

[ıeyanııanıesi.

4.9- Biıdeıı t'azla geıçek veya tiiz.el kişi tarafiııdaıı iş oı,tırklığt oluşturuIabiliı-. İş onaklığı üyeleri, hak ve soruıılrıluklarıyla işin

tünıünü birlikte yapmak ıizeı,e onakllk yaparlaI. ilıale aşınıısln,!a oltakla[dın kendi aıalaı,ında bir iş ofuklığl yaptıklarına dair

aıı|aşına istenir. İş otaklığı anlaşnıalarında pilot qtak belirtilir. İş ortaklı_ğı anlaşma ve sözleşnıcsinde, iş oıtaklığını oluştuıan.

gerçek veya tai7-el kişi|eriİ taahhiidiin yerine getiı,ilnlesindc mi'ıŞtereken ve nıüteselsilen sorunılu olduklaı,ı belirtiliı,.



ve (4.4) bentlerindc ycr alan belgeleıin hcr biı,oıtak ııırafından, (4.10) lıcııdine ilişkin olarak ise işin ilgili kısmına teklifveren ortak

tarirfıırdaıı o kısırıa ilişkiı belgelcıiıı suırulıırası geıekir.

4.1 l_ ihale doküıııanı bedelsizdit,.

4.12- Ekoııoınik ve ııaliyeteı,liğc ilişkiıı belgcler ve bıı bclgcleıiı taşltlıast goıckell kriterlcİ

4.12.1_ Bınkaca tcnıin edilece|< bclgcIeı,:

4.12.2- ------------

4.13- Mcslcki ve tcknil( ycterliğe ilişkin bclgcler ve bu bclgelcrin tışıııısı gerekcı kritcrler:

4. l3.1- ___-----_-----

4.14- İsteklinin alım konusu mılı tcklif etnıcye vctl<isiniır bulunup lıulunınadığını belgelendirmesi

gerekir. Bu çcrçevedc istckli aşığıdaki bentlerde yer alan bclgelerdcn kendi durumunı uygun olın

bclge veya bclgeleri sunıbilir:

ı) İstekli imaIıtçı ise imılatçı olduğunu göstercn belge veya belgcler,
b) İstekli yetkiti sırtıcı vcya yetkili ternsiIci ise yctlrili satıcı y:ı ıiı yctkili tcınsilci olrluğunu göstcfeıı belgo
veyı beIgeler,
c) Istekli. lfürkiye'de serbest bölgelcrdc iiııliyct giistcriyor ise yulı,arıdıki belgelerden biriyle birlikte
sunduğu scrbest bölge taaliyet beIgesi.
Iş ortıklığında ortaklardan birinin, tcklif edilcn ınılır veya mı[[:ıra ilişkin iınılatçı veya yetltili sııtıcI ya
dı yetkili tenısilci olduğunu gösteren belgelcrden birini sunınısı yeterlidir.
İsteklinin irnılatçı olıluğunu göstcren belge veyıı belgcler isc şunlırdır:
ıı-ArJıy ve istekli ıdına düzenlenen Sanayi Sicil Bclgcsi,b-Atlayın ve İstekliııiıı üyesi oltluğu nıeslck
od:ısı tarafındıın adıy vcya istekli adına c]üzenlenen Kapasite Raporu,c- Adayın ve İsteklinin kıyıtlı
olduğu nıestcl< odası tırafından adıy vcya isteldi a<jıııı düztnlcncn İmılat Yeterlilik Belgesi ve teklif
ettiği mıla ilişkin Ycrli Malı Belgcsi,tl- Adıl,ın vcya isteklinin alımı konusu malı ürettiğine ilişkin
olarak ilgili mcvzuat uyartnca yetkili kurunı ve kuruluşlırcı düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici
veya lmılatçı Olduğunu Gösteren Belgeler

4.15- ilıaleye Kıtılınııyıcak Olınlır
(l) AŞağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olaı'ak, kendileri veya başl<aları adına hiçbir şekilde birliğin ihıIeleıine
katılamaz.

a) 4/l12002 taıihli ve 4734 sayılı Kaıııtı ilıale Kıııııııı.ı. 4/ I/200] taıihli ve 4735 sayılı Kanııı ihalc Sözleşıııeleri Kaııuıııı
ve 8/9/l983 tarihli ve 2886 sayılı Dcvlct İ|ıiıIc Kaııııntı lı(iktiınlcı,i gcreğince geçicİ veya siiıeklioIaıak kaııu ihalelerine
katılırıaktan yasaklaıınıış olanlaı ile 37l3 sıyılı TcförIc Maicadele Kanunİ kapsamına giren suçlaıdan ve organize
suçIardaıı dolayı tutuklu ve hiikünrlii bulunanlar.

b) İlgili nıercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenleı..

c) Biı,liğin ihale yetkilisi.

Ç) Biıliğiıı ihaIe konusı.ı iŞle ilgiIi hcr tiiilli ihalc işlenılerini lıızırlıııak. yüıi,itnıek, denetlemek, sonuçlandırnıak ve
onavlanrıkla göı,cvl i olaıılar.

d) (c) ve (Ç) beııtlerinde beli(ilen şalııslaıııı eş|eti ve iiçiiıcti defecaye kadar kaı ve ikinci deı.eceye kadır k;ılınhısıınları iIe evlatlıkları ve evlat ediııeı.ıIeri.



c) (c), (ç) ve (d) bcntlcıinde belirti lcıı lcı,in oıtal<laı,ı ile şirkeıleıi (bu kişileı,in yönetinı kuı,ullaı,ında göı-cvli
bu Iunııad ıkları aııoniırı şirkctleı lraı,iç)

(2) Bu yasaklata ıağnıen ihaleye katılan istekliler itıale dışı bırakılarak guçici tcıninat|alı gclir kaydediliı,, Ayrıca, [ıu

dı.ıruınuıı tcklifleı,iıı değeı,leııdiıınesi aşanıasında tespit cdilen]emesi nedeniyle buıılaıdın biri iizerine ihale yapılmışsa,
teın;natı geliı kaydedilerek ihale iptal edilir.

4.16- İlııl0 l)ışı !}ır:ıltılnıı Ncdcnleri :

Aşığıdı bc|irtilen durunılırrdıki ycı,Ii isteldil€ı,, bu duı,unıhrınün lespit edilıncsi hılinde ihalc dışı
bırıılılacaktır:

a) İflas eden, tasfiye haliııde olan, işleri ııahkeır,ıe taı,afiıdaıı yiiıiitiiten. koııl<cırdato ilin eden, iş|erini askıya alan,

b) İflası ileı] ediIeıı, zorunlu tasiiye kararı verileıı, alacaklılara karşı boıçlarındaıı dolayı mahkeııe idaresi altında
bulunan,

c) Mevzuat hükiiınleri uyarınca kesinleşıniş sosyal giivenlik prim boı,cıı olan,

ç) Mevzuat hükünıleri uyarıııca kesinIeşıııiş vergi boırcı.ı olaıı,

d) İhale taı,ihindeı,ı önceki beş yıl içinde, ırıesleki t'aal iyet lerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyeıı,
e) İhale tarihindeıı önceki beş yıl içiııdc, ihaleyi yapan biıliğe yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına ayktrı
f'aaliyetleıde bulunduğu birlik tarafırıdaıı ispat ediIen,

! thale tarihi itibariyle, mevzuat, geregi kayıtl, olduğu odı taı,afındaıı ıncsleki thaliyetten men edilıniş olan,

g) Bu maddcde belirtilen bilgi ve belgeleıi verı]eyen veya yanıltıcı bilgi velveya sahte belge verdiği tespit edilcn,

ğ) 4.15. maddeye göıe ihaleye l(atı!amayaoağı belirtildiği hıldc ihaleye katılan.

Diğer Hususlır;

a)- İdare İhaleyi yapıp yapınamaltta vc iptal etıneklo serbestiir

b)'feklifveren istckliler tüır bu şıılları kabul ehıiş sayılır.

c) ilıale İlaninda yef verilmeyen hiiktimleı İdaı,i ve Tekırik Şaılııaınede beliıtiIen hiiküııleı,geçeılidir.

d) İsteklileı,yetedllik başvuru zarfı içinde ınali tiyat tekliflerini (Götürü Bedel teklif ırrektubu ve gcçici

tenrinat ) kapalı inızalı vc kaşeli ikinci zaıf içinde sıınacaklardır.

Mulıanııııed Seıkan ŞHİN, KAYMAI(AM
BİRLiK BAŞKANü


