
                                                                          T.C. 

GÜMÜŞHACIKÖY KAYMAKAMLIĞI  

GÜMÜŞHACIKÖY KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 

                                                      İHALE İLANI 
 

1 Adet 2020 Model “ 0 Km “  Sedan Taşıt Alımı  

 

28.04.2007 gün ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanan K.H.Götürme Birlikleri 

İhale yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

   

1- İdarenin 

a) Adı : Gümüşhacıköy Köylere Hizmet Götürme Birliği 

Başkanlığı 

b) Adresi : Hükümet Konağı Kat:3 GÜMÜŞHACIKÖY  

c) Telefon ve faks numarası : 0–358–717 1001 

d) Elektronik posta adresi  :  

2- İhale Konusu Mal Alım İşi 

 

a) Niteliği, türü, miktarı                  : 
 

 1 Adet 2020 Model “ 0 Km “   Sedan Taşıt Alımı  

b) Teslim yeri :  İhaleyi alan Bayii 

c) Teslim tarihi : 
İhale karar tarihinin tebliğinden itibaren 60 ( Altmış ) 

takvim günü içerisinde 

                                              

3- İhalenin 

a) Adı : 

Maksimum 1335 cc Motor Hacimli Minimum 140 BG 

Gücünde Start/Stop özelliği olan Benzinli 6 İleri Manuel 

Şanzıman Yakıt Deposu en az 49,6 Litre 2020 Model “ 0 

Km “  Sedan Taşıt Alımı 

b)Yapılacağı yer : Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Toplantı Salonu   

c) Tarihi ve saati : 18.11.2020 Çarşamba günü Saat:09.00 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik 
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
a)    Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya 

da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 



   b)     Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret 
ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, Tüzel Kişiliğin Odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

4.1.2.    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 
Sirküleri; 

a)     Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
b)     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 İçeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu ve teklif cetveli (Ayrı 
bir zarf içinde olacak.) 

4.1.4.   Şekli ve İçeriği şartnamede belirtilen en az 90 (Doksan) günlük geçici 
teminat (Teklif Edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat 
mektubunun veya nakit teminat alındı makbuzunun başvuru dosyasına konulması.) 
(Nakit Teminatlar Birliğin Halk Bankasında bulunan TR 0500 0100 0031 4631 4373 5047  
nolu hesabına yatırılacaktır.) 
4.1.5.    Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinin (a), 
(b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin 
taahhütname. 
4.1.6.    Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye 
katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.7.    İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen İş 
Ortaklığı Beyannamesi. 
4.1.8.    İhaleye konsorsiyumlar teklif veremezler. 
5. Teklif edilen araç teknik şartnamede belirtilen standartlara uygun olacaktır. 
6. Yetkili Araç Satış Bayisi olduğuna dair belge teklif ile birlikte idareye sunulacaktır. 
7. Doğruluğu teyit edilmek üzere aracın teknik özelliklerini belirten kataloglar ve 
görselleri teklif ile birlikte idareye sunulacaktır. 
8. İhale başvuru dosyası ihale günü saat 09.00’ a verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 
posta ile de gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden idare sorumlu değildir. Ancak 
isteklilerin ihale saati olan saat 09.00’ da ihale salonunda şahsen katılması 
gerekmektedir. 
9. İstekliler tekliflerini kapalı zarf halinde idareye teslim edecek olup, haddi layık teklif 
alınmaz ise isteklilerden 2. Teklif alınabileceğinden isteklilerin şahsen katılmaları 
gerekmektedir. 
10. İstekliler tekliflerini Birim Fiyat Bedel üzerinden üzerinden vereceklerdir.  
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 (Altmıs) takvim 
günüdür. 
12. İhaleye teklif verecek olanlar ihale dokümanlarını ücretsiz olarak idareden 
alabilirler. 
13. Bütün tekliflerin reddedilmesinde ve ihalenin iptal edilmesinde Birlik/İhale 
komisyonu yetkilidir. İstekli Birliğin bu işleminden dolayı herhangi bir hak talebinde 
bulunamaz. 
14. Birliğimiz İçişleri Bakanlığınca Birlikler için çıkarılan 28.04.2007 gün ve 26506 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ihale yönetmeliğine tabidir. 
 
 

 

   Yunus Emre FIRAT 

         Kaymakam  



          Birlik Başkanı 

   


