
Piraziz İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Halı Saha İşletmeciliğinin Kiralanması İşi
İhale İlanı

 

İ H A L E   İ L A N I

 

T.C

PİRAZİZ KAYMAKAMLIĞI

İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği

 

Piraziz İlçesi halı saha işletmeciliğinin kiralama işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin       

a) Adı                           : Piraziz Köylere Hizmet Götürme Birliği

b) Adresi                      : Piraziz Kaymakamlık Binası Kat:2 No:23

c) Telefon Numarası    : 0 454 361 34 29

d) Fax Numarası         : 0 454 361 32 03

2-İhale Konusu Mal alım işinin

İşin Adı: Halı Saha İşletmeciliğinin Kiralanması İşi

Sıra
No

Cinsi Mahalle
Saha
m²

alanı

Bahçe

m²
alanı

İdari
Bina

ve
WC
m²

alanı

Muhammen
Bedel

Aylık

Geçici
Teminat

Kira
Süresi

İhale
Türü

1
Halı
Saha

Eren 1254,46 188 90 10.050,00 301,50 5 Yıl
Açık
İhale

3-İhalenin;                                  

a) Şekli                       : Köylere Hizmet Götürme Birliğinin İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince AÇIK İHALE USULÜ  

b) Yapılacağı Yer       : Piraziz Kaymakamlığı 2.Kat Makam Odası

c)  Tarih ve Saat         : 04/03/2022 Cuma Günü Saat : 14:00

Teklifler, ihale tarihine kadar ihaleye yarım saat kalaya kadar Köylere Hizmet Götürme Birliğine elden verilecektir. Posta, iadeli taahhütlü ve kargodan verilen teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi;

4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar
Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.3.1. Gerçek kişi olması halinde, kimlik fotokopisi ve noter tasdikli imza beyannamesi,



4.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.4. Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğinin 11. Maddesinin (a),(b),(c),(ç),(d),(e),(f),(g),(ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.

4.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.8. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup, yerli istekli olduğuna ilişkin belgeler.

4.9. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.10. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.11. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

4.12. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.13. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. İhale dokümanı Köylere Hizmet Götürme Birliğinden görülebilir ve doküman bedeli 100,00.TL birliğin Piraziz Ziraat Bankası 11218582-5009 nolu hesabına yatırılarak
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı almaları zorunludur.        

6.  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. Geçici teminat süreleri teklif geçerlilik sürelerinin bitiminden en az 30 (otuz) gün olacaktır.

8. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri miktar üzerinden geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatın nakit yatırılması halinde
11218582- 5009 nolu Piraziz Ziraat Bankası şubesindeki hesaba TL olarak yatıracaklardır.

9. Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.  

10. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Piraziz Kaymakamlığı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Kat:2 No:23 Piraziz/GİRESUN adresine elden teslim edilmelidir.

11. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu
mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

12. Bu ihale Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabi olup, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

                                                                                                                                   İDARE

                                                                                                                                      T.C

                                                                                                         KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

 

                                                                                                                               Furkan BAŞAR   

                                                                                                                                   Kaymakam

                                                                                                                                Birlik Başkanı

 

 

 

 

 


