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"Hazarbaba Kayak Merkezi Kayak Malzemeleri Alım İşi" Köyıere Hizmet Götiirme Birliği
İhale Yönetmeliği" nin |7la.Maddesine Göre Açık İhale Usulü tı" inrı" bjı"Jİ.l 

-

1_ BİRLİĞİN
a) Adresi

3-İHALENIN
a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

b) Telefon ve faks numarast

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

:_Siwice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
Hükümet Binası - ELAZIĞ

: Tel : (0 424) 4ll 26 15
Faks: (0424)4ll2409

: sivricekhgb@hotmail.comc) Elektronik posta adresi (varsa)
z-iııarp «oı.n_isu yapııı,ı i s iNiw

a) Adı, niteliği, türü, miktarı : Hazarbaba Kayak Merkezi KayakMalzemeleri Ahm İşi.
Ayrıntılı Bilgiye Teknik Şartnamede Ulaşılabilir.

Sivrice İlçesiKöylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

;_İiy.,:.. İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
(Ihale Odası)

: 03/ 0|l20l9 Cuma günü - Saat: l4:00

4-İhaleYe katılabilme Şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kiterler:
1.1.11,4ıvç katılma şartları ve istenilen beİgeler: 

' '
4,1,1- Tebligat iÇin adres beYan\ ayrrca iıtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronikposta adresi.

!.!.2;Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi odası belgesi.4,|, 2,1- GerÇek kiŞi olması halinde, ilk ilan veya ihale tariİinin içerisinİe bulunduğu yılda alınmışilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına vİya ilgili Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterirbelge,

4'l' 2,2 - Tüzel kiŞi olması halinde, mevzuat.ger eği tnzelkişiliğin siciline kayıth bulunduğu Ticaret ve/ veYa SanaYi Odasından ihaleYe ilişkin ilk iĞnığap,la,eİrİİİçerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicilekayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olc ıesi veya imza sirküIeri.4.1.3.1 - Gerçek kişi bhası halinı
4,1.3,2 - Tuİel kişİ olması halind l'

tüzelhusus fi:T H[*Jfti:,[ĞL5.::iT:il;t4'l'4' cu maddesinin (a), (b), (c), (ç) (d) ve (e) bentlerinde sayılan durumlardaolunmadığına ilişkin taahhütname

1.1.Ş- Ş.|live içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6- Şekli ve_içeriği idari şartnamede belirlenen geçici t"ri;;;
4.|.7-Ihale dokümanının satın alındığına dair belgİ.
4'r'8- Vekdleten ihaleYe katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdiklivekdletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4,1,9- İsteklinin ortak giriŞim olması haİinde, şekli ve içeriği bu idari şartnamede belirlenen işortaklığı veya konsorsiyum beyaruıamesi.



.}

, Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:
kin kriter belirtilmemiştir.

ötiirme Birliği Başkanlığı - Hükümet Binası- Kat:l
adresinde görülebilir ve 50,00 - TL karşılığı aynı adresten temin edilebiıir. İhaıeye teklif verecek
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Teklifler ihale saatine kadar, bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili
kiŞiler tarafindan komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü oıarak teklif verilemez
ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alııwıaz,
8, İstekliler tekliflerini, Teklif Birim Fiyat Bedel üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle Teklif Birim Fiyat sözleşme imzalanacaktır.
9- İstekliler, teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere, kendileri belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
l0- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 15 (onbeş) iş gtınü olmalıdır.
1 l-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesinde ve ihalenin iptal edilmesinde birlik yetkilidir. Birliğin bu
işleminden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

İlan olunur. 27/ l2l20|9


