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qavnli KAvMA urrGr
Kiiylere Hizmet Gtjtiirme llirli$i Ilaqkanhlr

ihale Kayrt Numarasr :2022/52

I - Idarenin
a) Adresi :

b) Telefon
c) Elektron 5

2 - Ihale konusu y'aprm iginin

c) Igin stiresi : Yer tesliminden itibaren r,50 takvim giintidtir.

3 - Ihalenin

b) Tarihi ve saari :03.t0.2022 - l5:30

urumlarda olunmad r$rna i liskin taahhtitname
n kiginin noter tasdikri vekaretnamesi ile .oter tascrikri

f
sattn alrndr[rna dair belge

i ) Vergi borcr-r I'oktur belgesi
i ) Yer g0rdii tertanafr

s ) $ekli ve iqeri-Ei bu $arrnamede belirre'e' teklif rnektubu.
i ) Ticaret sicil gazetcsi

t1l ih ve Mali .v"etcrtili$e iliqkin istenen belgcler:



Isteklinin son on beg l'rl iginde. kamu sektortinde ilk teklif eclecesi becleiin-ti
kamudan ahnacaktrr.

alanlllaz.

5 - Bu ihalede benzer ig olarak; A (Alt,vapr igleri .y ; IV. GrLrp

6 - Ihale Birlik y.netmeligi gerelince Agrk Ihale usulti ire yaprlacaktrr.

7 - a) Agrk ihale usuliinde teklifler
zarfin 

qrsrruw tvNr'rsl 6ir zarfa konulup kapatrldrktan sonra
istekli
belges
Drg za
teklifin hangi ige ait oldupu yanlrr.

b) Teklif mektubunda ihale dokiimanrnrn tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi, teklif edilen bedelinrakam ve ya^ ile birbi olarak agrkga yuzl-urr,'lir"rina" kazntr, silinti, diizeltme bulunmamasr veteklif mektubunun ad, t unvanr yazimak suretiyle olmasrzorunludur. Bunlan ka 
.reddedilir u" nil yup,lmamr isteklitarafrndan imzalanmasl ihale doktimunirrin'turnurn"n ilmesi,teklif edilen fiyatrn rakam ve ya^ ile aErk olarak yu,f.ur,',

olmayan veya 0zerind e kazrnr, silinti veya-dtizeltme uirrunun i.tri uygun

8 - Ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.

edir. nrnr satrn almalan zorunludur. ihale

iizerinden reklif birim fi-vat geklin<J
scizlegme irnzalanacaktrr.

sta yoluyla gonderilen teklifler

l2 - Istekliler teklif edilen bedelin en az o/o3'i tutannda kendi belirleyecekleri oranda gegici teminatvereceklerdir.

13 - verilen tekliflerin gegerlik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az3lgLin takvim giini.i olmaldrr.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

l5 - Bu ihalede fiyat farkr verilmeyecektir.

l6 - Birf igimiz 2886 ve 4734 Sayrh Kanunlara tab.ii olmayrp, 28.04.2001tarih ve 26506sayr1 Resmi Gazetedeyaytnlanan ydnetmelik hiikiimleri gegerlidir. idare ihaleyi yup,p yup*umakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

| 7- Ortak girigimler- ihale,ve tekiif ver.ernel,ecektir.


