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Mutki Köylere Hizrnet Götifume Birliğince satın alınacak I Adel2022 model 1.5 Tsİ ACT l50 I
DSG Binek Araç Ahm İşi Köylere Hizmet Götiirme Birliği ihale yönetmeliğinin l8. maddesine göre aç
ihale usulü ile belirtilen tarih, yer ve saatlerde yapılacaktır.

ısteklilerin ihale doktimanlan nı 23l08D022 tarihinden itibaren ihale tarihine kadar bedelsiz olan
İlçemiz Mutki Köylere Hizmet Götiirme Birliğnden temin edebilirler, isteklilerin bu işe ait tekliflerini ,

ihale dokiimarı dosyalannı ihale saatine kadar Mutki Köylere Hizmet Göti,irme Birliğine vermele
gerekmektedir.

Birliğin Adı : Mutki Köylere Hizrnet Götürme Birliği

ihaIenin Adı- Türü-Niteliği :Miktan l Adet 2022 model 1.5 Tsi ACT l50 Ps DsG Binek Araç Alım
işi

Geçici Teminat Miktan : Teklif edilen bedelin % 3' ün den az olmamak iizere

s.N : ALINACAK MALIN ADl:
l- 1 Adet 2022 model

r.5 Tsİ ACT r50 Ps
DSG Binek Araç Alım İşi

TARIH

3l10812022

SAAT :

l0.00

YER

KHGB Toplanh Salonu

Ihaleye Katılabilme Şartlan ve Belgelerin Neler Olduğu
İdari Şartnamenin 4. maddesinde belirtildiği üzere;

4) İsteklilerde aranılan şartlar, beIgeler ve yeterlik kriterleri:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1- Tebligat için adres beyanı;aynca irtibat için telefon numardsı ve faks numarası ile elekronik posta adresi.

4.2 - Mevzuah gereği kayltlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasl Belgesi.

4.2.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yı|da alınmış ilgisine göre Ticaret ve/ve.

Sanayi Odasrna veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir b€lge,

4.2.2- Tttzel kişi olmasr halinde, mevzuatı gereği ttlzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret vdveya Sanayi Odasından, itk ilz

veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınnış, ttlzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

43- Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren İrnza Beyannamesi veya İmza Sirktlleri.

4.3.t- Gerçek kişi olması halinde, noteı tasdikli imza beyannamesi.

4.3.2- Tnze| kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, lıyeleri veya kuruculan ile tiizel kişiliğin yönetimindel

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sici| Gazetesİ veya bu hususlan teYsik eden belgeler ile nDel kişiliğin nok

tasdikli imza sirküleri.

4.4- ihale Tarihi İtibanyla Bu ŞaJtnamenin 4.16'ncı maddesinin (a), O), (c), (ç), (d) ve (Q bentlerinde sayılan durumlaıd
olıınmadığına ilişkin taahhütname,
4.5- Şekli ve içeriği bu Şaltnam€de belirlenen teklifmektubu.

4.6- Bu Şartıamede belirlenen geçici teminat.

4.E- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına kanlan kişinin noter tasdik|i vekal€tnamesi i|e noter tasdik|i imz

beyannamesi.

; 4.9- Birden fazla gerçek veya tüzet kişi tarafından iş ortak|ığı oluşıurulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işi

tthünü. birlikte yapmak üzere ortakl* yapaİlar, lha|e aşamasında ortaklardan kendi aralannda bir iş ortakllğ yaptıklalına dai

anlaşma istdnir. lş onaİlığl anIaşmalannda pilot ortak belirtilir. lş ortakllğı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklüğınl oluştular

geiçek'veyi tuzel kişilerin taahhudün yerine getirilmesinde mOştereken Ve müteselsilen sorumlu oldukları belirıilir.



4.10- ileklinin iş onakhğı o|ması halinde, (4.1),(4.2),(4.3),(4.4 )ve (4.10) bentierinde yer alan belgelerin her bir ortakça ay

ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumların ihaleye katılabilecek|erinin öngörtlImesi halinde konsorsiyumlarda (4_1\, (4.2), ( 4.'.

vİ (4.4; bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak taıafından, (4.10) bendine ilişkin olarak ise işin ilgili kısmına tek|ifveren ortz

tarafından o kısma ilişkin belgelerin sunulması gerekir.

4.ı ı- ihale dok0manı bedelsizdir.

4.12- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kitefler:

4.12.1- Bankaca temin edilecek belgeler:

4,l2.2- -----__-

4,13- Mesleki ve teknik yeterliğe i|işkin belge|er ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.t3.ı- ------------

4.14- İstek]inin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını beIgelendirmeı

gerekir. Bu çerçevede istekJi aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun ola

belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imaIatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili sahcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belg
veya belgeİer,

4.1$. İhaIeye Kaolamayacak Otanlar

(]) Aşağıda sayılanlar doğ,rudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkalan adına hiçbir şekilde birliğin ihalelerin
katılamaz.

a) 4llt2002 laihli ve 4]34 sayılı Kamu İhale Kaıunu, 4/l/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunı
ve 8/9/l983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerin,
katılmaktan yasaklanmış olanlar i|e 3713 sayıh Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organiz
suçlardaı dolayı futuklu ve hiikümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) Birliğin ihale yetkilisi.

ç) Birliğin iha|e konusu işle ilgili her tiirlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçIaıdırmak vt
onaylamakla görevli olanlar.

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahıslann eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayıı
hısımları ile evlatlıklan ve evlat edinenleri.

e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belinilenlerin ortakIarı ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevlı
bulunmadıklan anonim şirketler hariç)

(2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu
durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa.
teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

4.16- İhale Dışı Bırakrlma Nedenleri :

Aşağ|da bellrtilen durumlardaki yerli istekliler, bu dururnlannın t€spit edilmesi halinde ihale dışı
bırakıla6aktiİ: ı

A]

a) İflas -eden,.tpsfiye halinde oları, işleri mahkeme tarafindan yürütülen, konkordato ilin eden, işlerini askıya alan,

b) İflası il6n edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında
buIunan,



c) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,

c) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan birliğe yaphğı işler sırasında iş veya meslek ahlakına ayk
faaliyetlerde bulunduğu birlik tarafından ispat edilen,

f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafindan mesleki faaliyetten men edilmiş olan,

g) Bu maddede be|irtilen bilgi ve belgeleri verTneyen veya yanıltıcı bilgi velveya sahte belge verdiği tespit edilen,

ğ)4.15. maddeye göre ihaleye kahlamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

Diğer Hususlar;

a} İdare İhaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etınekle serbesttir.

b) Teklifveren istekliler ttim bu şartları kabul etmiş sayılır.

c) İhale İlanında yer verilmeyen hükümler İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen hükümler geçer|idir.

d) İstekliler yeterlilik başvunı zarfi içinde mali fiyat tekliflerini (Götürü Bedel teklif mektubunu ) kapı

imzaIı ve kaşeli ikinci zarf içinde sunacaklardır.
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