İHALE İLANI
AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1-İHALE KONUSU: Belediyemize ait aşağıdaki listede özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen 8 (Sekiz) adet aracın satılması ihalesi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesine göre Açık Teklif (arttırma)Usulü ile
05/09/2017 tarihinde SALI günü sırasıyla hizalarında belirtilen saatlerde Akyazı Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda toplanacak Belediye Encümenini (ihale komisyonu) huzurunda AYRI AYRI ihale edilerek satılacaktır.
S.N

Markası

1
2
3
4
5
6
7
8

OPEL
OTOYOL
TÜMOSAN
MASSEY FERGUSON
MASSEY FERGUSON
STYER
TÜMOSAN
ŞAMPİON

Tipi/
Cinsi
SEDAN OTOMOBİL
50NM24,7 OTOBÜS
8280 Traktör
MF265S Traktör
265S Traktör
8073 Traktör
8280N Traktör
710/A Greyder

Motor No

Şasi No

Model Yılı

Plaka

X20XEV14299414
FİAT804005230835690
1305085491
LD97170T18686Y236192021
LD97170T17918W23618249
33840
1305087084
44150806

WOL000036VZ004013
118527
002207
17TU26519021
9TU26518249
0126
002359
3900010505

1997
1996
1996
1993
1993
1991
1996
1986

54AK002
54HE696
54HD307
54HD407
54HD217
54HD408
54HF893
54AKY8603

2- Şartname bedeli her bir araç yönünden ayrı ayrı 110,00 TL ( Yüz On Lira) olup, Akyazı Belediyesi Destek
Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir.
3- Satışı yapılacak Yukarıdaki tabloda belirtilen araçların muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları
yanlarında gösterildiği gibidir. (muhammen bedellere KDV dâhil değildir. KDV tahsilât esnasında ayrıca
hesaplanarak tahsil edilecektir.)
4- İHALEYE İŞTİRAK ETMEK İSTEYENLER; a) Gerçek kişiler için Nüfus kayıt örneği ve Yerleşim belgesi
(Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan) b) Geçici teminat; İstekliler söz konusu araçların satış ihalesine
katılabilmek için satın alacakları araçların muhammen bedelinin en az %3'ü (yüzde üç) nispetinde geçici
teminat veya banka teminat mektubu c) İhale şartnamesi alındığını gösteren makbuz d) Belediyemiz Mali
Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı e)Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye iştirak

İhale Tarihi
ve Saati
05.09.2017-15:00
05.09.2017-15:10
05.09.2017-15:20
05.09.2017-15:30
05.09.2017-15:40
05.09.2017-15:50
05.09.2017-16:00
05.09.2017-16:10

ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter onaylı, tasdikli vekâletname ve imza
sirküsü f) Tüzel kişi olunması halinde mevzuata göre tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi
veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge(Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi dairesi kaydı ve teklif
vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile birlikte ihale saatinde
komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
5-Posta ile başvuruda bulunacak isteklilerin iadeli taahhütlü olarak gönderecekleri ve usulüne uygun olarak
hazırlayacakları teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgelerin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına
ulaşması gerekmektedir. Postada meydan gelen gecikmeler dikkate alınmaz
6- Belediye Encümeni (İhale komisyonu) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir ilan olunur.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

22-29.08.2017

Muhammen GeçiciTeminat
Bedel
Bedeli (%3)-TL
7.000,00TL
210,00TL
2.500,00TL
75,00TL
16.833,33TL
504,99TL
17.583,33TL
527,49TL
17.583,33TL
527,49TL
16.166,66TL
484,99TL
16.666,66TL
499,99TL
26.000,00TL
780,00TL

Basın :654214 (www.bik.gov.tr)

İHALE İLANI
TMYAS YEDEK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI
BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

1'İNCİ ANA BKM.FB.MD.LÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI
BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
26 KALEM TMYAS YEDEK PARÇALARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
:2017/377600
1-İdarenin
a) Adresi
:1'İNCİ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ 54580 ARİFİYE/
SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası
:2642751620 - 2642768679
c) Elektronik Posta Adresi
:tankpalet@ttmail.com
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
:26 KALEM TMYAS YEDEK PARÇALARI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
:1'İNCİ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ TESLİM VE
TESELLÜM KISMI ARİFİYE/SAKARYA
c) Teslim tarihi
:Alımı yapılacak olan malzemeler sözleşmenin imzalanmasını
takip eden günden itibaren 150 (YÜZELLİ) takvim günü içerisinde
defaten teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:1'İNCİ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON
BAŞKANLIĞI ÇARKKIŞLA/ADAPAZARI/SAKARYA
b) Tarihi ve saati
:15.09.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 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 İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında
% 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı 1'İNCİ ANA BAKIM
FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ TEDARİK KISMI ARİFİYE / SAKARYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 1'İNCİ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON
BAŞKANLIĞI ÇARKKIŞLA/ADAPAZARI/SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Basın: 651889 (www.bik.gov.tr)

1'İNCİ ANA BKM.FB.MD.LÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI
VE MÜSTEŞARLIK
1'İNCİ MOTPTUGKLIĞI ÇARKKIŞLA KUZEY LOJMANLARI ZEMİN KATLAR BAKIM VE ONARIM İŞİ
yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası
:2017/396836
1-İdarenin
a) Adresi
:1'İNCİ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ 54580 ARİFİYE/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası :2642751620 - 2642768679
c) Elektronik Posta Adresi
:tankpalet@ttmail.com
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
21 KALEM YAPIM İŞİ/ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:1'İNCİ MOTORLU PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI ÇARKKIŞLA ADAPAZARI
/ SAKARYA
c) İşe başlama tarihi
:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak
işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
:Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:1'İNCİ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU
BAŞKANLIĞI ÇARK KIŞLA ADAPAZARI / SAKARYA
b) Tarihi ve saati
:08.09.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
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 İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık
bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarihli yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinin (B) üst yapı (bina) işleri III.grup bina işleri
bölümünde yer alan işler ile ihale konusu iş kapsamında tanımlanan işlere ait iş deneyim belgeleri benzer iş
olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı 1'İNCİ
MOT.P.TUG.K.LIĞI İS.Ş.MD.LÜĞÜ / SAKARYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 1'İNCİ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU
BAŞKANLIĞI ÇARK KIŞLA ADAPAZARI / SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif
verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Basın: 652340 (www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

