
İHALE İLANI 
 

T.C. 

BORÇKA KAYMAKAMLIĞI 

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 

 

 Birliğimiz ve Özel İdare Şantiye ve Bakım Evinde Kullanılmak Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale 

Yönetmeliğinin 18. Maddesi Açık İhale Usulü ile göre Mal Alım İşi Yapılacaktır 

1-İdarenin: 

a)Adresi:                                     : Gündoğdu Mah.Emnyt. Cad.İlçe Özel İd. Binası Borçka/ARTVİN 

 b)Telefon ve Fax Numarası  : (466) 415 10.38 – (466) 415 10 38 

 c) Elektronik Posta Adresi (varsa) :  

2-İhale konusu araçların 

   

a)Niteliği, Türü, Miktarı  : 1 Adet 5,5 Tonluk İlan Ekindeki Teknik özelliklere sahip mini  

    ekskavatör  

3-İhalenin 

  

a)Yapılacağı Yer : Borçka Gündoğdu mah. Hükümet Konağı Kat :3  Toplantı Salonu  

    BORÇKA / ARTVİN       

b)Tarihi Saati  : 12.08.2022 – 10:30 

4-İsteklilerin İhale Katılımında Aranacak Belgeler Şunlardır :  

  

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

adresi, 

  (1) Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi (İhale tarihinden geriye doğru 1 aylık 

dönem içinde temin edilmiş olacak), 

  (2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı bulunduğuna dair Ticaret veya Sanayi 

Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin 

yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,  

 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

  (1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi 

  (2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini 

belirten son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğinin noter 

tasdikli imza sirküleri,  

  

c) Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu,  

  

d) Geçici teminata ilişkin belge. (Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere isteklilerce 

belirlenecek oranda.) 

 

e) Dokümanı satın aldığına dair belge, 

  

f) İstekli adına vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter 

tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

 

g) Vergi borcu olmadığına dair belge. 

 

5- İhale dokumanı Borçka Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Bürosu İlçe Özel İdaresi Borçka / Artvin 

adresinde görülebilir ve aynı adresten İhale dokümanının satın alındığına dair belge. [Birliğimizin T. Halk 

Bankası Borçka Şubesi nezdindeki 1231-16100014 nolu vadesiz Özkaynaklar hesabına (10.000,00) (onbin) 

TL  yatırıldığını gösterir belge]   İhaleye katılacak olan isteklilerin ihale dökümanını almaları zorunludur. 

 

6- İhaleyi alan vergi, resim harç ve diğer giderleri ödeyerek araçları bu şekilde teslim etmek zorundadırlar. 

 

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır. 



İHALE İLANI 
 

8- İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere 

iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler İdareden her hangi bir hak talebinde bulunamaz. 

 

7-Birliğimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, İçişleri Bakanlığınca çıkartılan Köylere Hizmet 

Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.  

 

8- Her ne surette ihalenin iptal edilmesi durumunda ihale doküman satış bedeli katılımcılara (isteklilere) 

iade edilmeyecektir. 

 

9- İdare, İhaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. 03/08/2022 

                                                                                                                                    

                                                             

                                                                İ L A N O L U N U R 

 

 

                 Ali Osman BULAT                                                                                                                         

              Kaymakam                                     

                                                                                                                     Birlik Başkanı 

       

 

 

 

 

 


