
İHALE İLANI
YEŞİLOVA İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Yeşilova İlçesi Köyleri Hizmet Götürme Birliğine 1 adet 2020 Model Sıfır Kilometre Binek Tipi Araç 
Alımı İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:______________________________________
İhale kayıt numarası :2020/3
1-İdarenin
a) Adresi Merkez Mah. Hükümet Cad. Hükümet Konağı Kat:3 

YEŞİLOVA / BURDUR
b) Telefon ve faks numarası :Tel:0.248.6180215 Faks:0.248.6180827
c) Elektronik posta adresi bilalarslanl 5@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :www. yesilova.gov.tr
2-İhale konusu yapım işinin -

a) Niteliği, türü ve miktarı :1 adet 1.6 TDİ SCR 120 PS Elegance DSG Binek araç 
2020 model sıfır (0) kilometre

b)İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığının tebliğ tarihinden itibaren 
(3) gün içerisinde araç teslimi yapılacaktır.

c) Teslim Yeri İhale üzerinde kalan isteklinin bulunduğu adresten 
idarece görevlendirilecek personel tarafmdan teslim 
alınacak.

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer :Yeşilova Kaymakamlık Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati :25.12.2020 saat 11:00

4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK 
DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:
4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son 
durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.4. Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde sayılan 
durumlarda olmadığına dair yazılı taahhütname.
4.1.5. Teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici tem inat,
4.1.7. Bu işte alt yüklenici kullanılmayacaktır.
4.1.8. İhale dokümanın satın alındığına dair makbuz.
4.1.9. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi, 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde bu ilan metninin
4.1.2. 4.1.3 ve 4.1.4 maddelerinde yer alan belgeler her bir ortakça ayrı ayrı düzenlenerek ihale teklifi içinde 
sunulacaktır.
4.1.10. İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter 
tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşım ası gereken kriterler. Aranmayacaktır.
4.3 Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. Kalite kontrolden sorum lu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler, İhale konusu 
alıma ait malzemelerin TSE Belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler verilmesi,
4.3.2. Bayilik Belgesi.
4.3.3. Teklif Edilen Araca ait fotoğraf ve kataloglar
4.3.4. Varsa Uluslararası kurallara uygun akredite edilmiş Kalite Kontrol Kuruluşları tarafmdan verilen 
sertifikalar ve benzer nitelikteki belgeler.
4.4. Makine ve ekipmana ilişkin belgeler. Aranmayacaktır
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlarla birlikte belirlenecektir. Asgari 
nitelikleri teknik şartnamede belirtilen aracın üstünde sunulan araçlar nitelik ve fiyat karşılaştırması yapılarak 
değerlendirilecektir.
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6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 (İKİYÜZELLİ) Türk Lirası karşılığı aynı adresten 
satın alınabilir. (İhale doküman ücreti Birliğin T.C. Ziraat Bankasında kayıtlı TR32 0001 0003 7233 3552 
0250 01 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.)
8 - Teklifler, saat 11:30’ a kadar YEŞİLOVA Kaymakamlığı Hükümet konağında ihale komisyonuna elden 
bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından ya da iadeli taahhütlü posta 
yolu ile verilecektir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmaksızın iade edilecektir.
9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle 
toplam bedel üzerinden birim fiyat bedel sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir. (Teminat geçici teminat mektubu olarak veya Birliğin T.C. Ziraat Bankasında kayıtlı TR32 0001 
0003 7233 3552 0250 01 IBAN nolu hesabına yatırılarak dekontunun sunulması şeklinde kabul edilecektir.)
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Birliğimiz 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği 
İhale Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
14. İhale 28/04/2007 tarihli 26506 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale 
Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.
15. İhale Dokümanında Belirtilmeyen Hususlara İlanlarda Yer Verilemeyeceği.
15.1- İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara bu ilan metninde yer verilmemiştir.
15.2- Yeşilova Köylere Hizmet Götürme Birliği İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

İfoail ALSANCAK 
Kaymakam V. 
Birlik Başkanı


