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Sinop ili Merkez ilge K0ylere Hizmet Gdtilrme Birligi Baqkanh$rndan;

Merkez ve ilge Muhtelif Kdy Yollannda Qahgtrrrlmak Uzere 38 Adet Arag ve ig Makinesi Kiralama Hizmet Satrn

Ahm i9i Agrk ihale Usulil ile ihale edilecektir.
1-idarenin:
a)Adresi

b)Telefon ve faks numarasl
c) Elektronik posta adresi
2-ihate konusu hizmetin
a)Niteli[i, tiirii ve miktan: A;a[rda Tabloda Belirtilen 38 Adet Arag ve ig Makinesi 90 Giin Siire ile Kiralama

S.N. MALZEMENIN CiNSi VE EVSAFI
BIRIM

vrirranr BiRiM

1
DAMPERLI XAVTYON *22 ADET "
(10 Teker, Qift Qeker, 15 m3) (2005 Model ve Ustti)

90 GCIN

2 GREYDER (2000 Modelve Ustti ) *3 ADET * 90 GTIN

3
TOPRAK SILNDIRI (2010 Model ve ustti )
*2 ADET *

90 GUN

4
YAMA SiLNDizu (2010 Model ve usttr )

*1 ADET * 90 GCiN

5
P.EKSKAVATOR *4 ADET +

(En az30 Ton, 2000 Model ve Usti.i )
90 GTIN

6 LODER (2000 Model ve Ustti) *1 ADET * 90 GCIN

7 BEKOLODER (2000 Model ve Ustti)* 1'ADET * 90 GTIN

8 PIKAP (2016 model ve tistli ) *4ADET * 90 GI.IN

makineleri idarenin belirleveceEi sahada teknik veter ik ve Kabul Komisyonub) Teslim yeri: Arag ve ig makineleri idarenin belirleyecefi sahada teknik yeterlilik ve Kabul Komisyonu tarafmdan kabul

igiemleri yiprldrktan sonra g6rev yerine nakillerine izin verilecektir. Arag ve iq makineleri idarenin belirleyece[i yerlerde ve

miktarlarda teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi: Kesinlegen ihale karannrn ihale uhdesinde kalan istekliye tebli! tarihini izleyen giinden itibaren beg giin

iginde sozlegme yaprlacak, sOzlegmenin imzalanmasmdan itibaren ige baglanacaklr.

d) Ytiklenici gahgacak her kamyon, i9 makinesi ve di[er araglar (38 Adet) igin arag takip sistemi taktrmak zorundadn ve

masraflar yiikleniciye aittir. Arag takip sistemi olmayan araglar galtgtrrlmayacaktr. $oftirsiiz olarak kiralanan 4 adet pikap

gal4ma si.iresi boyunca kaskolu olmak zorundadr ve masraflar yiikleniciye aittir.
3- ihalenin
a) yaprlacasr yer: MERKEZ KoYLERE HIZMET CoriinUE ninlici ENCUMEN TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 21.06.2022 SALI Giinii Saat:14:00
+. ihaleye katrlabilme garllarr ve istenilen belgeler ile yeterlik dqperiendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katrlma gartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat igin adres beyanr formunda irtibat igin adres, telefon numarasl, faks numarast ve elektronik posta adresi yaztlarak

beyan edilecek. Adres Beyanr Formuna sadece kage lurulmasr, yaztyla yaztlmamast durumunda belge geqersiz sayilacaktr.

4.l.2.Mrcvntatr gerefi kayrth oldu[u Ticaret ve/veya Sanayi Odasr Belgesi.
4.1.2.1. Gergek ligi olmus haliade, ihaleye ililkin ilk ilanrn yaprldrfir yrl igerisinde ahnmtg, Ticaret velveya Sanayi Odasrna

4.1.2.2. Ti.izel kigi ohnasr halinde, mevzuatr gerepi tiizel kigili[in siciline kayrth bulundulu Ticaret ve/veya Sanayi Odasrndan

ihaleye iligkin ilk ilanrn yaplldrgr yrl igerisinde alrrm4, tiizel kigili[in sicile kayrth oldu[una dair belge.

4.1.3. Teklif vermeye yett lti oldugunu gdsteren imza Beyannamesi veya imza Sirkiileri, vekileten ihaleye katrlma halinde,

istekli adrna katrlan kiginin noter tasdikli vekdle0ramesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4. I .3. I . Gergek kigi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tiizel kiqi olmasr halinde, ilgisine g6re ttizel ki$iligin ortaklart, iiyeleri veya kurucularr ile tiizel kiqili$in yOnetimindeki

g6revlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlart tevsik eden belgeler ile tiizel kigilifin noter

tasdikli imza sirkiileri.
4.1.4. Koylere Hizmet Gdtiirme Birlifii ihale Yiinetmeli[inin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (g), (d), (e), (fl, G) ve (E)

bentlerinde belirtilen durumda olmadrfrna iligkin yazrh taahhiitname, (Bu durumlarda olmadrklanna dair belgelerin asillart

ihale tarihi itibariyle s0zlegme Oncesi verilecektir.)
4.1.5. gekli ve igerifi Kiiylere Hizmet Giitiirme Birlifii ihale Yiinetmeli[i Madde 28'de belirtilen teklif mektubu.
4.1.6. gekli ve igerifi Kiiylere Hizmet Gdtiirme Birlifi ihale Y0netmelifi Madde 29'de belirtilen gegici teminat
4.1.7. ihale konusu igin tamamr veya bir ktsml alt yiiklenicilere yaptlrmaz,
a.1.8. ig ortak|Sr beyannamesi (Birden fazla gergek veya tiizel kigi tarafrndan ig ortakh[r olugturulabilir. i9 ortakhgr iiyeleri, hak

ve sorumluluklirryla igin tumtinii birlikte yapmak tizere ortaklft yaparlar. iq ortakh[r her tiiLrlii ihaleye teklif verebilir. ihale

agamasmda ortaklardan kendi aralarrnda bir ig orta)flr[r yaptklarna dair anlagma istenir. ig ortakh[r anlagmalarrnda pilot ortak

belirtilir. ig ortakhfir anlagma ve sozle;mesinff, ig ortaklt[rnr olugturan, gergek veya tiizel kigilerin taahhiidiin yerine

getirilmesinde mustereken ve(ttel.,r,,,, 
j*ryurtarr 

Uetirtltir.f

: Sinop ili Merkez i19e K0ylere Hizmet Gdtiirme Birlik Bagkanh[r
HilkiimetKonafr 3. KatNo:301 SNOP

: (0368) 260 51s0 - (0368) 260 s150

:sinopkhgb@gmail.com



4.2. Mesleki ve Teknik yeterlife iligkin belgeler ye bu belgelerin tagrmasr gereken kriterler.
a.2.f . i9 deneyimini gtisteren belgeler:
Son 5 yrl iginde bedel igeren bir s0zlegme kapsammda kabul iglemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin Yo 50 orantndan az
olmamak iizere, ihale konusu ig veya benzer iglere iligkin ig deneyimini gOsteren belgeler.
4.3. Bu ihalede benzer ig olarak kabul edilecek iqler :

4.3.1. Tabloda belirtilen 8 farkh kalem kamyon, ig makinesi ve dif,er araglardan (Damperli Kamyon, Greyder, Toprak Silindiri,
Yama Silindiri, Paletli Ekskavat6r, Loder, Bekoloder, Pikap) en az 3 kalemini kapsayacak her tiirlU arag ve ig makinesi kiralama
hizmet igleri benzer iq olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik agrdan en avantajh teklif, en dugiik fiyat esaslna g6re belirlenecektir. (tetctif met<tubu ile yazh olarak teklif olunan
bedel komisyonca uygun g0rUhnedipi veya tekliflerin aynr oldulu durumlarda, komisyon ihaleye katrlan ve orada bulunan
isteklilerden tekliflerini yazth olarak yenilemelerini isteyebilir. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tiizel kigilerde
temsile yetkili kigiler tarafindan imzalanarak komisyon baqkanh[rna sunulaca[mdan sOz konusu istekli velveya temsille yetkili
kigilerin ihale yaprlan yerde hazr olmasr gerekmektedir.)
6. ihateye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
7. ihale dokiimanr Merkez ilge K0ylere Hizmet Giitiirme Birlik Miidiirltifii adresinde gOrulebilir ve aynr adresten ticretsiz
temin edilebilir.
S.Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, srra numarah ahndllar kargrh[rnda Sinop ili Merkez ilge Kdylere Hizmet
Gdtiirme Birlik Miidiirliifiine verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve agrlmakszm iade edilir. Teklifler
bizzat istekli, kanuni temsilcileri veya tiizel kigilerde temsile yetkili kiqiler tarafindan verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhiitlii
ve buna benzer yollarla teklif verilemez, bu gekilde verilen teklifler defierlendirmeye alurmaz.
f. istekliler tekliflerini, her bir ig kaleminin miktarr ile bu ip kalemleri igin teklif edilen birim fiyatlarrn garplml sonucu bulunan
toplam bedel iizerinden verecektir. ihale sonucu, iizerine ihale yaprlan istekliyle her i9 kaleminin miklan ile ig kalemleri igin teklif
edilen birim fiyatlarur garplml sonucu bulunan toplam bedel iizerinden teklif birim fiyat sOzlegme dilzenlenecektir. Bu-ihalede igin
tamaml igin teklif verilecektir. .3

10. istekliler teklif ettikleri bedelin 7o3'tnden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda gegici teminat
vereceklerdir. (Nakit Teminatlar isin adr belirtilerek. BirliEin Sinop Merkez Ziraat Bankasr subesindeki 28892740-5001
Nolu Hesablna yatrrllacaktrr.)
11. istekliler, yukanda saytlan belgelerin asltnl veya noter tasdikli yada ash idarece gOrtilmiig onaylanmrg 0rneklerini vermek
zorundadr. )'
12. Verilen tekliflerin gegerlik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim gi.inii olmahdr.
1.3. Konsorsilum olarak ihaleye teklif verilemez.
14. Bu ihale 5355 sayrh Mahalli idare Birlikleri Kanununun 18 inci maddesinin iigtncii frkrasrnda ise; "Bakanhklar ve di[er
merkezi idare kuruluglarr ile il Ozel idareleri; kdye yiinelik hi2metlere iligkin yaprm, baknr ve onanm igleri, bOliinmiig yol,
elektrifikasyon, koy yolu, igme suyu, sulama suyu ve kanalizas'yon yatrrmlannr, kendi biitgelerinde bu hizmetler igin ayrrlan
Odenekleri kOylere hizmet g0tiirme birliklerine aktarmak suretiyle gergeklegtirebilirler." HUkmU do[rultusunda yaprlmakta olup
idari, mali ve hukuki sorumluluf,u Sinop iI Ozel idaresine aittir.
Hakediqler iq programura gOre idarenin belirleyece[i zamanlarda diizenlenerek Sinop il Ozel idaresi tarafindan odenek Birlik

hesaplarma aktarrldrktan sonra, Odenecektir. ig usuliine uygun tamamlanmadan higbir gekilde 0deme yaprlmayacaktr. Bu duruma
sebep olan yiiklenicinin aleyhine idarenin tazmin haklarr aynca sakhdr.
14.1. idarenin gerekli gOrdiigi veya ihale dokiimanrnda yer alan belgelerde ihalenin yaprlmasma engel olan ve diiaeltilmesi
miimkiin bulunmayan hususlarrn bulundu[unun tespit edildigi halferde, ihale saatinden 0nce ihale iptal edilebilir. ihalenin iptali
halinde, verilmig olan biitiin teklifler reddedilmiq sayrlu ve bu tgf,lifler agrlmakszm isteklilere iade edilir.
14.2. ihalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
14.3. ihale komisyonunun kararr iizerine idare, verilmig olan biitiin teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. idare
btitiin tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yiiki.imltliik altma girmez.
l4.4.ihale;kararrn ihale yetkilisince onaylanmasr halinde gegerli, iptal edilmesi halinde ise hiikiimsiiz sayrlrr
15. Komisyon ihale yaprp yapmamakta serbesttir.

BU IHALE 28/o4IzOoTTARiHLi RESMI GAZETEDE YAYINLANAN KOYLERE HIZMET GOTURME BiRLiGi iTu]-p
YONETMELI Gi, ue TABIDIR.
KOYLERE HIZMET GOTURME BiRLiGi IHALE YONETMELiISiNoE HUKUM BULUNMAYAN HALLERDE;4734 SAYILI KAMU
iHALE KANLTNU, 4735 sAytlt KAMU iuar-e sOzLE$MELERI KANUNU vE 2886 sAyrlr DEVLET iuar-e KANUNUNUN iLGiLi
HUKUMLERi UYCU

Levent
Birlik

OLUNUR.


