
T.C.
OVACIK BELEDiYE BA $KANI-IGI

SODES Proje Biirosu

DoGRUDAN TEMiN iT,aNT

Kuntmumuz tarafindan soDES kapsamurcla f iirtittilmekte olan 2015-62-0123 no.lLr ,,Kachn emeiiAltnteri" projesinde ihtiyaq duyulan ,. ugugrou niterigi,ilirii,;;ii.;,, yazth mallhizmet arrnrr, 4734 sayrrr l(anr-uIhale Kanununun 22-d maddcsi geregince aigrraun temin ire gergekreqtirirecektir.

1-Idarenin

Adr

Adresi

irtibat Kigisi

Telefon

Faks

Niteligi, Tiirii, Miktan

Teslim Yeri

Teslim Tarihi

3- DoErudan Teminin

Valilik internet Sitesindeki ilan
Baglangrg ve Bitig Tarihleri

Teklif Mektuplannm Teslim
Adresi

En Son Teklif Verilecek Tarih ve
Saat

Do$rudan Terninin yaprlacalr
Yer

Tarihi ve Saati

Belediye Ek Hizmet Evi (Belediye Kiirnir Evi) ona.m i'i, ekri teknik
$aftname ve ilgili icmallerde berirrirdigi gekirie yup,tu.utt,r.-" 

'-''

Ovacrk ilgesi pulur Mahallesi.

Scizlegme irnza tarihinden itibaren l0 takvim glinii.

Baqlangrg: Z3l0UZ0t'7 Bitig farihi : 30/01/2017

Pulur Mah. Belediye Cad. No: I Ovacrk /TUNCELI (SODES proje
Brirosu)

30/01/2017 saat t7:00

;xi::#" 
Beledil',e cad. No:l ovacrk/rtrNCELi(soDES proje

31101/2011saat t0:00
4- Ekler

Ek- 1: gekli ve igerili belirlenen teklif mektubu ( I sayfa)

Ek-2: Teknik gartname (3 sayfa)

Ek-3: Sdzlegme (1 sayfa)

Af-{: jt kalemleri pursantaj
yiizdeleri (2 safa)

Ek-5: Metraj cetveli (l sayfa)

i;i",#13,T#:f'iJ,::1iffiffi;T:L;:itrl; Ii ffX,t1,f:o"u,tesrim 
adresine erden tesrim ed,ecegi gibi

6- Ekonomik agrdan en avantajh tekiif s;dece frlat ve t uiii..ru'na gcire belirlenecektir.
1- -Illn tamamr igin teklif verilecektir,
o Il--f ^,.-r-^.-t_t-:t_-^ __-rl__. _._.:_a^--:r^-_ r--l.._l_--:t--.-.-,.1:l_ -r-y-.-r_._-l:.._,--:..,1 , r

Ovaclk Belediyesi

Pulur Mah. Belediye Cad. No:1 Ovacrk /TUNCELI

AIi Kemal SEViM-iclari Destek persorreli

0428 511 2172

0428 5l I 2t71



8.1. ihaleye katrlma gartlan ve istenilen belgeler:
8'1'l' Ir{evzuatr gerefii kayrth oldu$r.r Ticaret ve/veya Sanayi Odasr Belgesi yada Esnaf ve Sanatkarlar odasr
belgesi. (ihalesi uhdesinde kalacak kigi-firrnadan ayrrcatalep eclilecektir.)

8'l'l'l' Gergek kiqi olmasr halinde ilk ilan yada ihaie tarihiuin iginde bulundu$u yrlda ahnmr'. ilgisi,e gore f icaret
ve/veya Sanayi odasrna yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar oclasrna kayrth oldufiunu gosterir belge. (ihalesi
uhdesinde kalacak kigi-fi rmadan aynca talep edilecektir.)

8' l ' 1 '2' Tiizel kigi olmast halinde, ilgili mevzuatr gere$i kayrth bulundugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasrndan, ilk
ilan veya ihale tarihinin iginde bulundu$u yrlda ahnmrg, ttizel kigili[in odaya kayrth oldugunu gdsterir belge,
(ihalesi uhdesi,,<le kalacak kigi-firmadan ayrca talep edilecektir.)

8'1'2' Teklif venneye yetkili oldu$unu gdsteren imza Beyannarlesiveya imza Sirki.ileri.

8.1'2.1. Gergek kigi olmasr halinde, noter tasdikl i imzabeyannamesi.

8'1'2'2' Tiizelkigi olmast halinde, ilgisine gdre tiizel kigilifiin ortaklarq iiyeleri veya kurucutarr ile ruzelki6iligin
ydnetimindeki gdrevlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamrnrn bir ticaret
sicil gazetesinde bulunrnamasr halinde, bu bilgilerin tilniinii gosterrnek tizere ilgili ticaret sicil gazetelerin veya
bu hususlart gosteren belgeler ile tiizel kigiligin noter tasdikli imza sirktileri.

9- istekliler tekliflerini, anahtar teslimi gdttirii bedel iizerinden 4'134 sayrl Kamu ihale Ka,ununda belirtilcn
esaslara gcire verecektir. ihale sonucu, iizerine ihale yaprlan istekliyle scizlegme imzalanacaktrr. Bu ihalede igin
tamaml igin teklif verilecektir. S<izlegme imza edilirken, yi.iklenici firmadan kesin teminat alnmavacaktrr.

10- Gegici teminat talep edilmemektedir.

11- Kumm do$rudan ternini yaprp ).apmanrakta serbesttir.

l2- Muayene kabul iglemleri idare tarafindan olugturulan Muayene ve Kabul Komisyoru tarafi'dan vaprlacaktrr.(Teknik elemanlar taraftndan denetleme yaprlarak, hazrrlanacak hakkedig raporu do$nltusunda odeme
yaprlacaktrr.)

13- verilen tekliflerin gegerlilik stiresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvirn giinii olmaldrr.

l4- Sadece yerli istekliler ilialeye katrlabilir.

l5- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veritemez.

16- odeme soDES projell kapsamrnda yaprlaca[rnd an 15/0212017 ile 3Ll03/2017 tarihleri arasrnda bankaaracrlr!r ile yaprlacakt r. 19 I 0 I /2017
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