
T.C. 

SULUOVA KAYMAKAMLIĞI 

 KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 

İHALE İLANI 

 

Suluova İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğince köylere dağıtılmak üzere  Köylere Hizmet 

Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 18. ve 39. maddeleri gereğince Açık İhale Usulü, 

akabinde Pazarlık Usulü  ile çocuk oyun parkı grubu  alımı işi ihale edilecektir. 

 

İhale Kayıt Numarası: :  

1- İdarenin 

 

a) Adı    : Suluova Köylere Hizmet Götürme Birliği 

 

b) Adresi   : Hükümet  Konağı Kat:3 SULUOVA 

 

c) Telefon ve faks numarası : 0-358-4171151- 4177678 

 

d) Elektronik posta adresi(varsa)  

    :  

2- İhale konusu işin    

 

a) Niteliği, türü, miktarı : 1) İki kuleli, dört salıncaklı, üç kaydıraklı oyun grubu(Tabelalı) 

          (TS 2824’e uygun) 12 adet 

      2) Tahterevalli (TS 2824’e uygun) 12 adet  

      3) Demir ayaklı oturma zemini ahşap bank (12 adet) 

b) Teslim Yeri   : İhale uhdesinde kalan yüklenici tarafından  çocuk oyun grupları    

      aşağıda isimleri belirtilen köylerin muhtarlıkları tarafından köyde   

      gösterilen uygun bir alana montajı yapılmış olarak teslim edilecektir. 

      Montajla ilgili  hiçbir malzeme köy muhtarlığı yada idare tarafından 

       karşılanmayacaktır.  

      Çocuk Oyun Gruplarının Teslim Edileceği Köyler    : 

1) Aşağı Karasu 

2) Boyalı 

3) Eğribük 

4) Harmanağılı 

5) Kanatpınar 

6) Karaağaç 

7) Kazanlı 

8) Kulu 

9) Saygılı 

10) Soku 

11) Çayüstü 

12) Çukurören 

c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren  işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi   : Sözleşme tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 

 

3- ihalenin 

a) Adı                           : Suluova İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Çocuk Oyun Grubu       

   Alımı İşi 

b)Yapılacağı yer  : Suluova Kaymakamlık Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati  : 21.02.2017 Salı  günü saat 14.00 

 

 

 

 

 



 

 

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 

4.1- ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 - Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik 

posta adresi. 

4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 

      a- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış 

ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösteren belge. 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile  kayıtlı olduğuna dair belge. 

4.1.3 - 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 veya bu 

hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.1.4 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği 

İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan 

durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 

4.1.5 İhaleye katılamayacak olanlar: 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12 inci madde kapsamında olanlar ihaleye 

katılamazlar. 

4.1.6 Şekli ve İçeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu, 

4.1.7 Şekli ve İçeriği şartnamede belirtilen geçici teminat mektubu, 

4.1.8 Vekaleten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.9 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı 

beyannamesi, 

4.1.10 Teklif Edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubunun veya nakit 

teminat alındı makbuzunun başvuru dosyasına konulması. 

4.2 – Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler  :               

         İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirlenmemiştir. 

4.3- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler   : 

        İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin kriter belirlenmemiştir. 

5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6- İhale dokümanın satın alındığına dair belge. İhale dokümanı Suluova Köylere Hizmet Götürme 

Birliğinden görülebilir ve (250,00 TL) / (İkiyüzelli Lira) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Dosya alındı bedeli 

Suluova İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin Suluova Ziraat  Bankasında bulunan 12537998-

5001 nolu vadesiz hesabına yatırılacaktır.) 

7- İhale, Birlik İhale Yönetmeliği’nin 18. ve 39. maddeleri gereğince açık ihale usulü ile akabinde 

pazarlık usulü ile yapılacağından isteklilerin şahsen katılımı gerekmektedir 

8- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

9- İhale başvuru dosyası ihale günü saat 13.30’a kadar Suluova Kaymakamlığındaki Köylere 

Hizmet Götürme Birliği Bürosuna verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Ancak isteklilerin ihale saatinde ihaleye şahsen katılımı gerekmektedir.  

10- İstekliler tekliflerini kapalı zarf halinde idareye teslim edecek olup, ihale sonucu ihale 

uhdesinde kalan istekliyle  sözleşme düzenlenecektir. 

11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

 

          Dr.Vural KARAGÜL 

                Kaymakam V.  

               Birlik Başkanı 


