T.C. SAKARYA 4. ASLÝYE HUKUK
MAHKEMESÝNDEN
ESAS NO : 2016/494 Esas Sayýlý Dosyaya Aittir
Sakarya Ýli, Adapazarý Ýlçesi, Göktepe Mah, Kocataþ Mevkii, 112 Parsel
6.400,00 M2 yüzölçümlü taþýnmazýn 196,61 m2'lik kýsmýnýn SASKÝ GENEL
MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan 4650 sayýlý kanunla deðiþik 2942 sayýlý kamulaþtýrma
kanunun 3.maddesine göre, üzerinde bulunan bina ve aðaçlarýn imar yolunda
kalmasý nedeniyle kamulaþtýrýlmasýna iliþkin bedel tespiti ve tescil davasý
açýlmýþtýr.
Kamulaþtýrma iþlemine karþý;
Teblið tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Ýdari Yargýda iptali veya Adli
Yargýda maddi hatalara karþý düzeltme davasý açýlabileceði,
Açýlacak davalarda husumetin SASKÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ'ne
yöneltilebileceði,
30 gün içinde idari yargýda iptal davasý açtýðýnýzý ve yürütmeyi durdurma
kararý aldýðýnýzý belgelemediðiniz takdirde kamulaþtýrma iþlemi kesinleþecek
olup mahkememizde tespit edilecek bedel üzerinden yukarýda belirtilen maliki
olduðunuz parselin belirtilen miktarda mülkiyet hakký olarak SASKÝ GENEL
MÜDÜRLÜÐÜ adýna tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedeli adýnýza VAKIFLAR
BANKASI Adapazarý Þubesine yatýrýlacaktýr.
Konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerinizi teblið
tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazýlý olarak bildirmeniz ve
24/11/2016 günü saat.11.45' de Sakarya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi duruþma
salonunda yapýlacak olan duruþmada hazýr bulunmanýz,
Ýlan olunur.01/11/2016
Basýn :468906 (www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

TRAKTÖR
TÜVASAS TÜRKÝYE VAGON SANAYÝ/ SATINALMA DAÝRE BAÞKANLIÐI
TRAKTÖR alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale
edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2016/465936
1-Ýdarenin
a) Adresi
: MÝTHATPAÞA MAH. MÝLLÝ EGEMENLÝK CAD. NO:131 54100
ADAPAZARI/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarasý
: 2642751660 - 2642751679
c) Elektronik Posta Adresi
: satinalma@tuvasas.com.tr
ç) Ýhale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý
: 1 ADET - EKLÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLER KAPSAMINDA
ALINACAKTIR.
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Teslim yeri
: TÜVASAÞ/ADAPAZARI
c) Teslim tarihi
: SÖZLEÞMEYÝ MÜTEAKÝP 10 ÝÞ GÜNÜ ÝÇERÝSÝNDE TESLÝM
EDÝLECEKTÝR.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
: Türkiye Vagon Sanayii A.Þ. / ADAPAZARI / SAKARYA
b) Tarihi ve saati
: 15.11.2016 - 14:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir
belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýstekliler, ihale konusu alýmýn alt yüklenicilere yaptýrmayý düþündükleri kýsmýný teklifleri ekinde
vereceklerdir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Satýþ sonrasý servis, bakým ve onarýma iliþkin belgeler:
ÝSTEKLÝLER 2 YIL YEDEK PARÇA, SERVÝS VE BAKIM GARANTÝSÝ VERECEKLERDÝR.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamýnda
% 15 (on beþ) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý TÜVASAÞ - Satýnalma
Dai. Baþkanlýðý / Araþtýrma ve Ýhale Hazýrlama Þube Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir.
Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak
isteyenler, posta masrafý dahil 55 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini VAKIFLAR BANKASI ADAPAZARI
ÞUBESÝNE (IBAN NO: TR92 0001 5001 5800 7265 4647 38) yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale
dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ve adýna ihale dokümaný
satýn alýnacak gerçek/tüzel kiþiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarasý bilgisi ile ihale dokümanýnýn
gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna
veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ
günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi
halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý
idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi
olarak kabul edilecektir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayii A.Þ. Genel Müdürlüðü - GENEL
EVRAK ÞEFLÝÐÝ adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da
gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu,
üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
Basýn :471812 (www.bik.gov.tr)
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

ELEKTRÝK ONARIM TEST BÝNASI ARKA KISIM
ZEMÝN BETONLAMA
TÜVASAS TÜRKÝYE VAGON SANAYÝ/ SATINALMA DAÝRE BAÞKANLIÐI
ELEKTRÝK ONARIM TEST BÝNASI ARKA KISIM ZEMÝN BETONLAMA yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler
aþaðýda yer almaktadýr.
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2016/467283
1-Ýdarenin
a) Adresi
: MÝTHATPAÞA MAH. MÝLLÝ EGEMENLÝK CAD. NO:131 54100
ADAPAZARI/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarasý
: 2642751660 - 2642751679
c) Elektronik Posta Adresi
: satinalma@tuvasas.com.tr
ç) Ýhale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Niteliði, türü ve miktarý
: 1 ADET ELEKTRÝK ONARIM TEST BÝNASI ARKA KISIM ZEMÝN
BETONLAMASI
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
: TÜVASAÞ/ADAPAZARI
c) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi
yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
ç) Ýþin süresi
: Yer tesliminden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
: Türkiye Vagon Sanayii A.Þ. / ADAPAZARI / SAKARYA
b) Tarihi ve saati
: 16.11.2016 - 14:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya
ilgili Meslek Odasý Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar
odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya
kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir
belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere
yaptýrýlamaz. Ýstekliler, ihale konusu yapým iþinde alt yüklenicilere yaptýrmayý düþündükleri iþlere ait listeyi
teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla
hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir
tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz
olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100
oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve
mimarlýk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐDE YER
ALAN (B) ÜST YAPI 3. GRUP ÝÞLER
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
ÝNÞAAT MÜHENDÝSLÝÐÝ
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý TÜVASAÞ - Satýnalma
Dai. Baþkanlýðý / Araþtýrma ve Ýhale Hazýrlama Þube Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir.
Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak
isteyenler, posta masrafý dahil 55 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini VAKIFLAR BANKASI ADAPAZARI
ÞUBESÝNE (IBAN NO: TR92 0001 5001 5800 7265 4647 38) yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale
dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ve adýna ihale dokümaný
satýn alýnacak gerçek/tüzel kiþiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarasý bilgisi ile ihale dokümanýnýn
gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna
veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ
günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi
halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý
idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi
olarak kabul edilecektir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayii A.Þ. Genel Müdürlüðü - GENEL
EVRAK ÞEFLÝÐÝ adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da
gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan
istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1
Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
Basýn :471836 (www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

