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Mutki Kaynıakamlığı Köylcre Hiznret Götürme Birliğince satışı yapılacak 1Adet 2008
Moclcl CHEVROLET CAI'TiVA 2.0 l6V flizmet Aracı Satış işi ile ilgili ilan tutanağı ekte
gönderilnriştir.

Ekte gönderilen ilan tutanağının Mutki Kaymakamlığının web sitesinde 26.07.20|8
tarihinden itibaren duyurularak tanzim edilecek olan ilan tutanağının Kaymakamlık Köylere Hizıııet
Götürme Birliği Başkanlığına gönderilmesini arz ederim.
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ItlALE ILANI

Mı_ıtki Köylcı,e Iliznıct (j(itiirnre t}iıliğince saltşı yapılacak l Adet 2008 Model CIIEVROLET
cAp,tivA 2.0 1;V Hiznrct Aracı Sıtış işi Köylere Hiznıet Götürme Birliği ilıale yönetn-ıeliğiı-ıiıı l8.

maddesine göre açık ilıale ı,ısulü ile belirtilen ttuili. yer ve saatlercle yapılacaktır.

İsteklilerin ilrale dokiimaırlar ıııı 26107120|8 tarilıinden itibareıı ihale tarihİııe kadar 250,00 TL
kaı.şılığında İtçenriz Mrıtki Köylere Hizııet Götiirııre Birliğinden temin edebilirler, isteklilerin bu iŞe ait

teklii]eriııi ve ilıalc doktiıııaır İosyala.,,ı, ilıale saatiııe kadar Mutki KöYlere Hizmet Götülme Birliğine

veı,meleri geı,eknrektedir.

l}irliğin Aclı : Mutki Köytere llizınet Götürırre Birliği

ihale nin A<lı- Türü-Nitetiği :Milrtırı : l Ade t 2008. Model CIiEVROLET CAPTiVA 2.0 l6V flizmet
Aracı Sıtış lşi

Geçici,[eminıt Miktarı : ]"eklil,cdiıeır bedeliıı %.], tilı den az olnranıak iizere.

l,Altitl: SAA,I : YDll

l Adct 2008 Modcl
CHlivltoltrT CAPTİVA
2.0 l (ıV lliznrct A o],08/200l8 l0.j0 KHGB Toplantı Salonu

İhıtcye Kitılıbilme Şırtlırı ve Belgelerin Nelcr Olduğu
İdari Şartnaıneniıı 4. maddesinde beIirtildiği üzere;

4) İstcklilerıle ırırnılıın şırrtlıır, bclgeler vc ycterlik kriterleri:

istektilerin ilıalcye katılabilnıeIcri için aşığıda sı_vılan [-ıelgelel,i teklifleri kapsanıılıda sıı,ınıaları geı'ekir:

.1.1- 1'elıligat içiı adıes bc,yanı.

4.2 - Mevzuatl gereği kayttll olduğu Ticaret ve/veya Saıayi odasI Bclgesi,

4.2.1_ Gerçek kişi olnıası haliıde, ilk ilaıı veya ihale tarilıilıil] içe[isinde bulunduğu yılda alınınış ilgisine göre Ticatct vclveyit

Sanayi odasına veya ilgili Meslek odasüna kayıtlt olduğunu gösterir belge,

4.2.2_ Tnzel kişi olnıasl hatiııde. nıevzuatı gefeği tiizel kişiligiıı siciline kayItll bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından. ilk ilun

ve_va ihalc talihinin içcı.isindc bıllıınduğıü yılda alınnlış. tiiZel kişiliğin sicile kayıtlı oIdtığtına daiı'belge.

4.3_ 1.ckiif vernıeyc. yctkili oldtlğuııu gösrercİ ilr]ziı Beyanıraırıesi veya inıza Sirkiileri.

.1.3.1- Geı,çek kişi olnıası halinde, noter tasdikli iıııza beyannaıııesi,

4.3.2- Tiizel kişi olnıası halinde, ilgisine göre tlizel kişiliğin ortakları, iiyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yöııetinıindeki

görevlileri beliıleıı son duruİıu gösteli[ Ticaret Sicil Gazetesi veya bu lııısusları tevsik eden belgeleı' ile tıizel kiŞiliğin noıcr

tasdikli iınza siıkiileri,

_l.{_ ihıle Tıritıi itibırırla Blı Şi.ıı.tlla lılcn iıl .1.16'ncı nıaddcsinin (a)_ (lr.). (c). (ç). (d) ve (t) bentlerinde sayllan duı'unılarda

olulltnildtgll]it ilişkiıı ıaahhiiılıınıc. n
].5- Şckli vc içcıiği bu Şiıı,tııaıııcdc beliı,lcııeıı tckliü'nIckttıbu, l l
{.6- Bı.ı Şaltnlın]cılç belillcııeıı geçici tct,ııinat, l I
4.7 Şartname Alındı l\.4akbuzu

SAT|LACAl( AlıAclN Aı)l:



katllına halinde. i§tekli adlna katılaır kişinin noteI tasdikIi vekaletnaınesi ile noı.cl tasdikli ]l]]Zil.1.8- Veka!eten ilralcye

bcyannanıesi,

4.9- Biı.den tıZla gcrçek Veya tLiZel kişi tarat'ınıJan iş ol,taklığı oIuşturulabiliI. iş oıtaklıgı iiyeleri. hak ve sot'uünlulukIarlyla iŞin

ıLinıünii bi[Iiktc yapnlak iizcrc o ıkllk }apiıIIaı,. ihılc aşanıasıı,ıda t»laklardirn kendi aralarında bir iŞ ortakllğt yaphklarüna dair

aıılaşn.ıa istcnir. iş onaklıgı anlaşnıalaıındı piloı oı,taL lıelinilir. iş ortaklığı anlaşma ve sözleŞmesiılde, iŞ oıtaklığın] oluŞturan,

gefçek veya tüZel kişilerin taahhıidiin yerine getiriInıesinde nıiişteı,eken ve ıırüteseIsilen sorumlu oldukları belirtilir.

4. 10- İhılcye Kıtılırnıııyıcıl< ()lıınlar

(l) Aşığtda sıyılanlar dtığı.udan veya dolaylı olarak. keııdileri veya başkaları adına hiÇbir şekilde biı{iğin ihalelerine

katılamaz.

a) 4lll2002 taı.ilıli ve 4734 sayılı Kaınu ihale Kaıııınu, 4lll2002 tarihli ve 4735 sayılı Kanıu ihale SözleŞııe|eri Kanunıı

," sısıı 9ı: tarihli ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanuı-ıtı hükünıleı,i gereğince geçigi veya siirekii olarak kaınu il'ıalelerine

katılırıaktaı] yasaklanDıış olaıılar ile 37l3 sayılı Terörle MücadJle Kaııuıru kapsamına gireıı suçlardan ve organize

sı.ıçlardan dolayı hıtuklu ve hiikiiırllü btı|unaıılar.

b) İlgili ınercilerce hileli if'las ettiğine karar verileırler.

c) Birliğin ihale yetkilisi.

ç) Birliğin ilıale koııusu işle ilgili her türlii ilıale işleınlerini lrazırlamak, ytirütİıek, denetleıııek, sol]uÇ land ırnl ak ve

onavlınıakla göı,evIi olaıı lar.

d) (c) vc (ç) bcntteıiılcle beliıtilcn şıtrlsların cşleı,i ve iiçiincü dereceye katlar kan ve ikinci dereceye kadar kayln

hısınrları ile cvlatlıkları ve evlat edinenleri.

e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtileıılerin ortakları ile şirketleri (bu kişileriı,ı yöııetim kurullarıılda göı'evli

buluırmadıkları anoniın şirketler hariç)

(2) Bu yasırl<laıa rağnıeıı ilıaleyc katllan isteklilcı ilıate dışı bııakllaıak geçici teııiı,ıatlaı'ı geliı kaydedilir. Ayrıca, bıı

juirn|rn tekliflcrin ıleğeılenrlirn]csi aşaı,ııirsıılda respit cdileıııelıresi nedeniyle bunlardan biri ıizerine ihale vapılmıŞsa,

(cıı,ıinatı gelir kaydediletek ilıale iptal cdilır.

4.1l- İhılc Dışı Bırıkıtmı Nedenleri :

Aşırğıdıı bclirtilen duruıırlardırki yerli isteklileı,, bu duruııılıırının tcsPit eı]ilnıcsi hılinde ilııIc dıŞı

bırııkılırcaktır:

a) itlas eden. tasliye lıalinde olan. işleri nralıkcıııc taratındaıı yüı,iitülen. koırkr,ıı,dato ilin eden, iŞlerini askıYa alan,

lı) iflası ilAıı e<iileır, zoruırlı.ı tııstiye kararı vcrileı, alacaklılara karşı boıçlarıırdan dolayı ıılalrkenıe idzrresi iıltında

b u lı.ı ıı a ı,ı.

c) Mevzuat hiikliınleri rıyarıııca kesiııleşmiş sosyal giivenIik prinı borcu o|an,

ç) Mevzııat hiikiiınleri tıyarınca kesinleşııiş veıgi brııru olan.

d) ilıalc tarihincleıı önceki beş yıl içinde, ınesleki f'aaliyetIerindeıı dolayı yargı kararıyla hiiküın giYen,

ej İnaıe taıiııınaen önceki beİ yıl içiı-ıde, ihaleyi yapan birliğe yaptığı işler sırasıııda iş veya ıneslek alılakııra aYkııı

fhal iyetletde bulunduğu birl ik tarafıııdan ispat edilen,

l) ihale taı.ilri itibaı.iyle, n,ıevzuatı gereği kayıtlı olclıığtı oda tarafındaıı ıııesleki thaliyetteıı nıeıı edilıniŞ olaıı,

g) Bu nıaddctic tıcliııilcn bilgi ve belgclcıi ycfı)ıc}eıı veya yaıııltıcı bilgi veivcya.f} lr.l*" veı'diği tesPit edilcn,

ll
ğ) 4.10. nıaddeye gijre ihaleyc katılınııyacağı tıeliıtilrJiği halde ilıaleve katılan, /, (h



Diğcr [lususlıı,;

a) istekliler yeterlilik başvuı.tı Zaffl içilıde nıali flyat teklıfleriı]i (ca'tiirii Bedel teklif ıılektubu ve geçici teıniılat ) kapalı

inızalı ve kaşeli ikinci zarf içinde suııacaklardır.
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