
 

                 İHALE İLANI 

 

                    ŞIRNAK İLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNDEN 

 

 Şırnak Merkez Başağaç Köyü İhtiyaçları İçin Malzeme alımı işi Köylere Hizmet Götürme 

Birliği İhale Yönetmeliği nin 18. maddesi gereğince Açık İhale Usulüyle yapılacaktır. Şırnak İli 

Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Mahalli İdare Birlikleri kapsamında olduğundan ve 

üyelerinin tamamı köylerden oluştuğu için  4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, işi 

yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

 

A) Birliğin 

    1 ) Adı                                         :Şırnak İli Köylere Hizmet Götürme Birliği  

    2 ) Adresi                                        :Şırnak Hükümet Konağı / ŞIRNAK  

    3 ) Telefon                                         :0 486 216 52 47      

 

B) Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım Konusu işin 

    1 ) Ad                   : Şırnak Merkez Başağaç Köyü İhtiyaçları İçin Malzeme 

alımı 

    2 ) Niteliği, Türü ve miktarı           : (idari şartnamede belirtilmiştir.) 

    3 ) İşin Yapılacağı yer                 : Başağaç Köyü 

   4 ) Başlama tarihi      : Sözleşme tarihinden itibaren 5 (Beş) gün 

   5 ) Bitiş tarihi                  : 7 gün  

C) İhalenin  

  a ) Yapılacağı Yer        :Valilik Toplantı Salonu 

  b ) Tarihi - Saati        :19.06.2018 Salı günü Saat:10.30 

  

D)  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

 

E) İhale ile ilgili dokümanı Şırnak Valiliği Köylere Hizmet Götürme Birliği, Hükümet Konağı 

Kat:1 / ŞIRNAK adresinde görülebilir. İhaleye katılacaklar ihale dokümanı satın almak 

zorundadır. İhale Doküman Bedeli 5000,00 (beşyüz) TL’dir. (Birliğimizin Halk Bankası Şırnak 

Şubesindeki 07000014 no’lu hesabına yatırılacaktır)  

 

F) İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler 

    İhaleye katılacak olanların gereken belgeleri ile yeterlilik kriterleri aşağıda belirtilmiştir. 

            1) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, 

         -Gerçek kişi olması halinde, ihale ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

         -Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından ihale ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile 

kayıtlı olduğuna dair belge, 

           

  2)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

           - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

           - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

       

           3) Teklif mektubu, (Teklif mektupları, ihale dokümanındaki form örneğine uygun şekilde 

yazılı ve imzalı olarak sunulur. ) 

           - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günüdür 



 

-İstekliler tekliflerinde birim   fiyat belirteceklerdir.   

 

 d) İş bitirme belgesi: İstenmiyor. 

           

 e)  İş için geçici teminat mektubu veya isteklinin teklif ettiği fiyatın % 3 tutarından az olmamak 

üzere Birliğimizin T.C Halk bankası Şırnak Şubesindeki 07000014 nolu hesabına yatırıldığına 

dair belge, 

            

 f- İhale Dokümanına uygun düzenlenecek olan teklif zarflarını en geç 19.06.2018 Salı günü saat 

10.30’e kadar bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından 

komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu 

şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

 

 

 

 

İLAN OLUNUR 

————— o ————— 


