
İHALE İLANI  

MADEN KÖYLERE HIZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN 

Kapalı halı saha hurda satışı   Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği" nin 18. Maddesine Göre Açık 

İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

1) İş Sahibi İdareye Ilişkin Bilgiler 

a) iş sahibi Birliğin ; 

 Adı                               : Maden Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 

 idarenin adresi      : Maden Kaymakamlığı Maden/ ELAZİĞ 

           Tel. No                       : 0 424 441 25 09 

 Fax No                        : 0 424 441 27 93 

2) İşin adı, Niteliği, Tanımı: 

Niteliği, Türü ve Miktarı : Kapalı halı saha hurda satışı   (Demir hurda kilogram fiyatı ile teklif verilecek 

toplandıktan sonra kantara çıkılarak tartım yapılacak, nakit olarak Birlik hesabına yatırılacaktır)  

 

Sıra 

no 

Niteliği Kg fiyatı Tahmini 

Miktar 

Muhammen 

bedel 

Geçici teminat 

miktarı 

 Halı saha yapımında 

kullanılan demir boru  

1,62-TL 8.000-Kg  12.960,00-TL 500,00-TL 

 

Halı  sahanın brandası ve filesi düzgün bir şekilde toplanıp idareye teslim edilecek sadece demir hurdası 

satışı yapılacaktır.  

Teklifler kg fiyatı üzerinden verilecektir. 

(Demir hurda kilogram fiyatı ile teklif verilecek kantara çıkılarak tartım yapılacak tartım sonucu baz alınarak 

bedel hesaplanacak, nakit olarak Birlik hesabına yatırılacaktır)  

 Yapılacağı Yer  : Maden ilçesi  

İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün 

  içinde yer teslimi yapılacak, iş mevsiminde ise işe başlatılacaktır. 

 İşin Süresi: İşe başlamadan itibaren, 20 (YİRMİ ) takvim günü 'dür. 

 İhalenin Hangi tarih ve saatte nerde yapılacağı: 

 İhalenin tarihi : 22.05.2019 saat 10.00 

 İhalenin Yapılacağı yer: Maden Hükümet Konağı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu  

3) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 

(1) ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

(a) Tebligat için adres beyanı ; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta 

(b) Gerçek kişi olması halinde, T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı 

(c) 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) Teklif  mektubu. 

5)  Geçici  teminat. 

6) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

7) İhale dokümanı Maden ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı — ELAZİĞ adresinde görülebilir ve 

50,00- TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

8) İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9) Teklifler ihale saatine 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. 

10) İstekliler tekliflerini, Teklif Birim Fiyat Bedel üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye 

Teklif Birim Fiyat Bedel sözleşme imzalanacaktır. 

11) İstekliler, teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere, kendileri belirleyecekleri tutarda geçici teminat 

vereceklerdir. Geçici Teminatlarını Nakit olarak verecek istekliler T.C. Ziraat Bankası Maden Şubesinde Bulunan 

45635862-5001 nolu hesaba yatırmaları dekontunu diğer evraklar ile Birlikte İdareye vereceklerdir. 

12) Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.  

13) Bütün tekliflerin reddedilmesinde ve ihalenin iptal edilmesinde Birlik yetkilidir. Birliğin bu işleminden dolayı herhangi bir 

hak talebinde bulunulamaz. 

İLAN OLUNUR.  

14.05.2019 


