
İhale İlanı 

  Tavşanlı İlçesi  Köylerine  34.250 m2  kilitli beton parke taşı alım işi.  

  T.C.TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 

  
Tavşanlı İlçesindeki köylere toplam 34.250 m2  6 cm.’lik kilitli beton parke taşı alım işi, K.H.G.B. İhale 

Yönetmeliğinin 18.maddesine göre Açık İhale Usulü  ile ihale edilecektir.  

  1. İdarenin  

   a ) Adresi  :  Tavşanlı Köylere Hizmet Götürme Birliği-İlçe Özel İdare Hizmet Binası 

Yeni Mah.Kanal Cad.No.92 / TAVŞANLI 

   b ) Telefon - Faks Numarası : 0274 614 11 13 - 274 6141675 

  2. İhale Konusu malın  

   a ) Niteliği, Türü ve Miktarı 
: 
Tavşanlı İlçesinde İdarece belirlenen köylere 34.250 m2, 6 cm.lik (% 3 

oranında renkli) kilitli beton parke taşı alımı ve köylere teslim edilmesi. 

   b ) Teslim Yeri(leri)  : Tavşanlı İlçesinde İdarece belirlenen köylere teslimi. 

   c ) Teslim Tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 75 (Yetmişbeş) takvim günü içinde 

teslim edilecektir.  

3. İhalenin  

  a ) Yapılacağı Yer  
: 
Tavşanlı Kaymakamlığı Toplantı Salonu 

 b ) Tarihi - Saati  :    06/09/2016       11.30   

 

 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:  

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

   4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 

4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar 

odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk 

ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya  kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, 

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret 

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya 

bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen Teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen Geçici Teminat, 

4.1.5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
 

  4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

   4.2.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler  

4.2.2. Satın alınacak malın TSEK belgesi veya  TSE Belgesi, İmalat Yeterlik Belgesi, Kapasite Raporu   

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6. İhale tüm isteklilere açıktır.  

7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz 

8. İhale dokümanı, İlçe Özel İdare Müdürlüğündeki Birlik Bürosunda  görülebilir ve  350,00 TL  karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Tavşanlı Kaymakamlığı K.H.G.Birliği adresine verilecektir.Posta ile veya 

iadeli taahhütlü olarak verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

10. İstekliler tekliflerini, bu işin tamamını kapsamak üzere vereceklerdir.İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri 

için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemi için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.Bu 

ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 

vereceklerdir.  

12. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır. 

13. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

 
 

           

          Numan HATİPOĞLU 

                  Kaymakam  

               Birlik Başkanı 



           


