KIYAFET VE AYAKKABI SATIN ALINACAKTIR
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 Yılı Kıyafet ve Ayakkabı 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
:2017/122821
1-İdarenin
a) Adresi
:Güllük Mahallesi Sağlık Caddesi No:1B 54100 Adapazarı/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası
:2644444054 - 2642775458
c) Elektronik Posta Adresi
:ihale.isleri@sakarya.bel.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
:1. Kısım 5 Kalem Kıyafet 2. Kısım 1 Kalem Ayakkabı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
:Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Deposuna
Yapılacaktır.
c) Teslim tarihi
:Sözleşme imzalandıktan sonra malzemelerin teslim süresi 70 (Yetmiş)
takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:Güllük Mahallesi Sağlık Caddesi No:1 B 54100 - Adapazarı /
SAKARYA
b) Tarihi ve saati
:04.04.2017 - 14:00
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:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
- Firma ihaleye gelirken katılacağı her kısım için şartnamede yazan nitelikleri taşıyan numunelerini de
beraberinde getirecektir. İşi alan firmanın numuneleri idareye kalacaktır.
- Numuneleri olmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Numuneleri uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Teslim alınan numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından incelendikten sonra hazırlayacakları
rapora istinaden ihale karara bağlanacaktır.
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
% 10 (on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Güllük Mahallesi Sağlık
Caddesi No:1B 54100 Adapazarı/SAKARYA İhale İşleri Şube Müdürlüğü 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 Güllük Mahallesi Sağlık Caddesi No:1 B 54100 - Adapazarı /
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 90 (doksan) 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: 568677 (www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. SAKARYA
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO
: 2017/7 Esas
SAKARYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
İLAN
Mahkememizin 01/03/2017 tarih, 2017/7 E,
2017/138 K sayılı kararı ile, Erzurum İli, Narman
İlçesi, Koyunören Mah. Cilt no: 24, Hane no: 22
BSN. 190'da nüfusa kayıtlı 72853121942 TC
numaralı davacıların müşterek çocuğunun
"REZZAK AHMET EYMEN" olan isminin "AHMET
EYMEN" olarak tashihine karar verilmiştir. İlan
Basın: 568361 (www.bik.gov.tr)
olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

HENDEK BELEDİYESİ
KİRA İHALESİNE AİT İLAN
MADDE 1- Kiraya verilecek Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki gayrimenkullerin;
KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKULÜN
SIRA
ADRES
NEVİ
NO

ADA
PARSEL

ALAN
(m²)

1 AYLIK
KİRA
BEDELİ

%3
GEÇİCİ
TEMİNAT

Başpınar Mh. Ş.
Mehmet Kiraz Cd.
1250,00
62,5 m²
1208 / 2
1.350,00
No:6 / F HENDEK
Başpınar Mh. 1146 sk.
No:6 / H HENDEK
İŞYERİ
500,00
36,85 m²
1208 / 2
2
540,00
Başpınar Mh. 1146 sk.
No:6
/101
HENDEK
İŞYERİ
250,00
40 m²
1208 / 2
3
270,00
Çamlıca Mh. 188. Sk.
No: 10 D/3 HENDEK
MESKEN
100,00
100 m²
0 / 247
4
108,00
MADDE 2- Birinci maddede niteliği ve diğer özellikleri belirtilen gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet ihale
Kanunu 45. Madde hükümleri çerçevesinde 27.03.2017 tarihinde Pazartesi günü saat 15:00 da Belediyemiz
toplantı salonunda İhale Komisyonunca (Encümen) Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile 3 yıllığına kiraya
verilecektir. İhaleye iştirak edecek özel veya tüzel kişilerin Emlak İstimlak Müdürlüğüne; gerekli belgeleri
tamamlayarak en geç 27.03.2017 Pazartesi günü saat 12.00`e kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
MADDE 3- Bir aylık kira bedeli ile bu bedellere ait % 3 geçici teminat tabloda belirtilmiştir.
MADDE 4- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
MADDE 5- İhaleye katılabilmek için; gerekli belgeler, sözleşme örneği, şartname ve ekleri 1.00,00 TL.
Karşılığı Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
Basın: 562987 (www.bik.gov.tr)
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İŞYERİ
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