
KARAPINAR KÖYÜ AÇIK PAZAli, YERi ÇELİK ÇATI MA|-ZEMESİ MAL ALIMI
YAPILACAKTIR

BuRDuR iı,i nucıx iı,çn xövınnB rıizvırr cöfünıın sinr-iĞi
BAşKANLIĞıNDAN

Karapınar Köyü Açık Pazar Yeri Çelik Çatı Matzemesi Mal A|lımı Açık İhale Usulü ile
İhale Edilecektir. (Birlik İhale Yönetmeliğine tabi olarak Yönetineliğin 18. Maddesi)

l -İdarenin
a) Adresi

b) Telefon

c) Elektronik Posta Adresi

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü Ve miktarl

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: Bucak Kaynıakanrlığı Toplantı

: 16.1|.20?2 l l:00

:Burdur İli Bucak İlçe Köylere Hizııet Götürme Birliği
Başkanhğı BUCAK/BURDUR

ve f'aks numarası :0 248 3251009- 0 248 3251953

. bucıkkovlerch izmet@hotmailıcom

:Mal Alımı, Karapınar KOyll afılı Pazar Yeri Çelik
Çatı Malzemesi Mal Alımı,lAı|talya Varsak İşletme
Atölyesi iNninı.rg NAKLİYd DAHiL)

: Antalya Varsak İşletme ettllyes] İndirme Nakliye Dahil.
:Sözleşmenin yapıldığı tarihterİ itibaren l51onbeş) gün
içeıisinde İdare yer tesliıni yı]pacak olup yer teslimine
mtiıeakip malın teslimine başlanlcakıır. Teslimat söz|eşme
tarihinden itibaren l5 (Onbeş| ıakviın günü içerisinde
leslim edilecek.

.l. Ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yetertik
uygulanacak kriterler:
{.1.IlrıLcye katılma şırtları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres taahhütnamesi,

4,1.2. Teklif vermeye t,etkili olduğunu gösteren

4.1.2.1. Gerçek kişi olnıası halinde, noter tasdikli

4,|.2.2,Tnzelı kişi olması lralinde, ilgisiıre göre tüzel kişiliğiı-ı üyeleri veya kurucuları

endirnıcsinde

r Ticaret sicil Gazetesi
i imza sirküleri.

ile tüzel kişiliğin yönetimiııdeki görevlileri belirten son durumu
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter

1.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirleneıı

,1.1.4. lhale koııusu işin tamamı veya bir kısını alt y,üklenicilere

{.1.5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.



4.1.6. Bu Şatnamede belirlenen geçici tenıinata ilişkin standaıı f}rma uygun geçici teminat
ıııektubu veya geçici temiı-ıat mektupları dışındaki teminatların saymanlık ya da Muhasebe
Mi.idürlüklerine yatırı ltlığıııı gösteren makbtızlar,

4,2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belğeleriıı taşıması gereken
kriterler:
İdare tarafindan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belinilmepıiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu betgeterin] taşrması gereken kriterler:

1.J.l. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösterOn belgeler:

belgeler,
gösteren
belgeleı,,

biriyle birlikte

Isteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durunruna uygun $elge veya belgeleri
belgesi.
sunmasl

i,eterli kabul edilir.
a) istekli adına dtizeıılenen Sanayi Si.il a.ry
b) istekliniı üyesi olduğu rııeslek odası taratindan istekli adına düzgn|enen kapasite Raponı,
c) Isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafıırdaı-ı istekli adına düzenlenen İmalat yeterlik
Belgesi,
Ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği m4la ilişkin Yerli Malı Belgesi
veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
d) Isteklinin alım konusıı malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili

a)lnralatçı ise
b) Yetkili satıcı veya
belge
c) Türkiye'de serbest
sunduğu

iııralatçı oldı,ığunu gösteren llelge veya
1eıkiIi ıemsilci ise 1etkili satıcı }a da yetkili temsilci olduğunıı

Veya
bölgelerde faatiyet gösİeriyor ise yukarıda\i belgelerden
serbesı bölge f{aliyet

kuruluşlarca diizenlenen vc isteklinİı üretici veya inıalatçı olduğun

4.3.2.1. Standarda i!işkin belgeler:
,I,sB BELGESi, YERLi MALi isE YEIILİ MALI BELGEsi.
S.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre be

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.. İhale doki,inıanıııın göriiImesi: İhale dokünıanı. idarenin adre
(tkiyüzellil'L) Türk Lirısı olan Dosya Bedeli Birliğin B
Şubesindeki TR69 000l 2009 3l70 0007 0000 0l lBAN
yatırılacakttr. lhale dokümanı Köylere !lizmet Götürme
ve aynı yerden satın alınabilir.

uyannca yetkili kurum veya
gösteren belgeleı,.

görülebilir ve 250,00
cak T.C. Halk Bankası
nolu hesap numarasına
Başkanlığında görülebilir

8. Teklifler ihale saatine kadar Bucak Köylere Hizmet Gö
ı erilebilecektir. Posta yoluyla gönderilecek teklifler

Birliği Başkanlığına
kabul edilmeyecektir.

9. Istekliler teklitlerini. mal kalem-kalenıleı.i için teklif birinı fl lar üzerinden vereceklerdir.
lhale sonucu, üzeriııe ihale yapıIan istekliyle heı. bir mal kalemi ile bu mal kaleııleri içiı-ı
teklifedilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı teklif verilecektir.

belirleyecekleri tutardal0. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere
geçici teınina1 vereceklerdir.
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1l. Verilen tek]iflerin geçeıiilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30( ) takvim



l1.01. Geçici tenıinat ınektı.ıbu verilmesi lıaliııde si,iresi en az
olacaktır.

l2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

l3. İhale dosyası içinde sunulacak belgeler asıl, sureti konacak ise
Görüllı-ıiiştür" ibaresi ile asıl evraklar sunularak tasdik ettirilece
konulacaktır.

l4.İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilan metninde yer

tarihine kadar geçeı,ii

suret evraklara "Aslı İdarece

veya noter tasdikli belgeleı

rilmemiştir.

+


