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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

sayı lo3 l5/06/20l,7
Konu : 2017 Y ıIı Kömür Dağ.ihalesi İlanı

BASIN iLAN KURUMU ERZURUM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca İlçemize bağlı 73
mahalleye kömür yükleme boşaltım ve nakliyesi işlerini yapmak iızere 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu gereğince 03.07 .2017 salı günü 1 l :00'da Aziziye Kaymakamlığı Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

Yazımız ekinde gönderilen İlan metninin ilimizde yayınlanan 2 ayrı mahalli gazetede
l6.06.20l7 tarihinde ilan edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve Gereğini rica ederim.
t,

Tuncav T SAKALoGL
Kaymakam

Vakıf Başkanr

EK:
1- İhaıe iıan Metni
2- İhale İlanı CD

E E0 karayolu yanl hiikümel konağl Aziziye Erzurum
Teıefon No: (442)63l 37 97 Falts No: (442)63l 3l 40

Bilgi için: Mele Ercan AYDıN
Telefon No:,l42 631 31 40



ilan önizleme

Süre ve Yaklışık Maliyet Bilgileri
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İhdenin yaİlaşıı maliyeli eşik degerin y.nsına kadrr
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NAKİL nDMETi ALİİÜACAKTİR
ERzURUM AziziYE sosYAL YARDıML{SMA vf, DAYANlsır,A vAxfl

Azizjy. I(,ymıİıİt|ığ! s(ıry.i Yırd|nhşmı r. Dryın§mı vılf Bışıınh8l 20ı7 y l |.6mltr .ıkliyği hianel alıml 47]4 §ay|h Kamu lhale Kanununuİ !9
uncü maddesine gore açık ih2te üsuıo ile iha|€ edilec.krir Ihaleye iıişkin aynotıh bilgiler aşağda yeı almak dlrj
İhrh loytt Nuİn.rı$ , zot' ngg999

l _idarenin

ı) Adr€si

b) Telefon tl f.İs nıİnata§

c) Eıektroniı Posıa Adİesi

ç) İha]e dokomanlnm gomlebil€ceği iılernel
adre§i

2-lhale konusu hizn€lin

ı) Nneliğ, tüİt ve mftı.n

b) Y4llrağ yeİ

.) SfuE§i

3_ 1halenin

r) Yaptlrağı yer

b) Tarihi v€ saa|i

Yf,Ni MAtıALLf, YENi İtAaALLf, ol 257m AzıziYElERzURUıt
14263l3ln - 1/263l3Tn

hnp§j//ekap, kiİ gov ts/EKAP/

7500 ıon ıamİİ nıı|iy.si
Aynİıı|l bilgiyc Eı(AP'Iı y.rtbn ahıb doıOnınl içid. bülüd.n idıİi şn..l!.dcn ülışllıbilir.
A"iziyc ih.si rct l. bıışon rniği
lş€ başlama la.ihi l5.ü.2oı7, işin bniş ıafihi3ı.G.20ı7

ıhcı ıh.hı|l6i E 80 lıİıyo|u yırl hOıOm.| İoıığl Azjziyc/Erarum
üı.07.20! 7 _ 1t:0

l. ilııcyc ııtııtımc şrıhn v. ircnilff bcb.lcr ilc y.cİliİ d.ğ.İlc.di.ınciind. urtghnıcıı ıritarkn
4.1. lhaley€ kaİıma şarıları ve isıeoilen tclgel€r:
4.ı.2_ Teklifvefircye ye*i|i olduğıİnu go§te.€n lmza Beyannarrı€§ ı€ya lm2a siıkol.ril
4-t-?-t- Gerç€k kişi olmasl halinde, noı€r tadikli imza bcyaonamesi,
4.!22. Tlz€l kiŞi olma$ halinde, iıgisine gor€ tozel tişiliğinin onaİlan, oyel.ri veya torüculan iıe lftzel kişiliğin yonetimdeka göİ€vtileri be|inen son duİümu
garsl€rir Ticaret sicil Gaz.t si, bü bilgil€rin ıamamnln bir Tics.ğ sicil caz.Esiode btıunmrma§ı halindc. bu 

-bitgiıe.in 
ıoınonİgoıcrme& 0zetE ilgili Ticaİğ

sicil Gazİteleri veya bu hususıan gogeren helgeleı ile tü2.1 kişiligin noter tasdikli irİırj si*ole.i,
4-t.3. Şekli ve iç€fiğ ldsf' Şarğgrnede b€liİlenen ı€İlif mekfubu.
{.ı.4. Ş€}li ve içeriğ ldafi Şartnam€d€ belirlen€n geçici leminaı.
4.ı-s İhaıe konusu işin tamamı veya bir tısml aİ yüleıicitğE yaptnlanaz
'ı.ı.6 Tğzel kŞi ıanf'ndan iş deoeyimini göste.met fızrre sunula. beıgeniü! ıılzel ıişitiğin yar,s,ndrn fara hiss€sine sahip orırğına ail olması haliodc, ticarel ve
sanayi oda9^icaret oda' bünyesinde bulunan ticarct sicil memurıüİlan 9eya sc.bca nuhr_§.beci, y€minli mali moşvlı ya da seıbesı mulıaseb.ci na]i m0,şaviİ
tarafından ilk ilan ıan'hinden sonra dozenl€nm ve düzenlendiği tarihıen geİiye dogfu son bir y|tdıİ kesinlisiz olara! bu şanln korunduğunu gosteren, sıandan
forma uygun belge,

4.2. Ekorodliı v. mıli yet İliğ. ilŞkin bcı8ckr vc bu b.lg.l.riı üşl!ııtl 8Gİtİ.n ırit.rıı:
idare larafindaİ €konomiİ ve mali yete.lige iıişkin krile. b€linilmemişlir.

4J. Mc§l.ki v. Tc|oiı y.t.liğG ilişı(in bc|8ckr ı. bu b.l8cbrin ıışım!!l 8.ıt|..n ıİit.rlcn
43.ı. lş d.ncyimioi gütt rcn bcğGlct:
Son beŞ yll iÇinde bed€l iÇe.en bir sözleşme kap§amlnd2 }rbul işlemleri tamamlan6n ve ıeklifedilen b€d.lin % 50 o.anıtdan az olmafiaİ (rere, ibale konı§! iş
veya benzrr işleİe ilişkin iş deİeyimini go§te.en belgele. vğa tekmlojik orün den€yin belgesi,
4.3.2. Krtiıc ve cındırdı ilişıiİ br|g€l.r:
TsE
{.4. Bu ihıHc bcnzcr b olırıı ııbul.dikc.ı Çl.İ:
11l-

Tltrkiye Cumhuİiy.ti İİ.ı yolıınncı yıp ın hcİ iıİlü n.lr.mc nıılay. işi

s.Ekonomak açldan en avanlajh tekıifsade.€ fiyat e§aslna goİe beli.lene.€ktir

6. lhaley€ sadece yerli isteklile. kaolabil€c€kti..

7. ihde dokomann|n 8orolmeJ ve satün allnması:
7-1. lhale dokümaq jdarenin adr€§inde 8örütebilir ve l0o TRY (Toİt Li..tO ka§,hğı Azily€ lfuym.L.m|{l so.yıl Yırdmt §nr v. Dıy.n§mı Yıtfl
adıesinden salın dınabilir.
7.2. lhaleye ıeklifverecek olaılann ihate dokomanlnl srlln almalan veya EKAP ilzcrinden e_imzs kutlanara* indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihde larih ve saatine kadaİ Arjlyc Kıymrkımhğl HOı!İr.ı Ko.ığl ıop|ınh !.lonü adresine e|den t.sliİn edilebile.eği gibi. ayü adrese iadeli
taahhütlü posl.a vasü§yla da göndenkbiln.

edilen birin fiyaılafln ça4ılml §onuc! bulunan lop|am bedel ozeriılden birim fiyat sozleşme imzalsna..tılr.
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'Ilan Onizleme

Bu iha]ede, işin ıamaml için tek|ifveriıeekti.

to. istekliler reklif eıtiklen b€delin o/.3'a]İdğn az olmamat ozere k€ndi b€lirleyecekleri tütarda geçici teminat v€.ec€kle.dir.

l ı. veril€n tekliflerin ge§€rlilik §ür€si, ihaie ta.ihinden itibaren 15 (on b§) ıatvim günüd.r_

t2. Konsorsiyum olaİak ihaleye teklif verilemez,

r3-Diğ€r hu§usbİ:
lhale, Kanmun 38 inci madde§ide ongo.ülen aç*lama islenmeksizin ekonomik açıdan en avantajh tektifüzerind€ brakılac€ktr
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