
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE  

UYGULANACAK  İDARİ ŞARTNAME 

 

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 

 

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler                                                                                                                                                                             

1.1-İş sahibi İdarenin;  

      a)  Adı                                :Hopa Köylere Hizmet Götürme Birliği 

      b)  Adresi                           :Hopa Kaymakamlığı 
      c)  Telefon numarası              : 0(466) 3514075 

      d)  Faks numarası                  : 0(466)351 4078 

      e)  Elektronik posta adresi     : hopa@artvin.gov.tr  

f)   İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı:Şafak LOKUMCU  Birlik Müdürü 

  

1.2-İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak 

suretiyle temin edebilirler. 

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler  

İhale konusu işin;   

      a)  Adı                                :  4X4 BİNEK OTOMOBİL ALIM İŞİ 

       b)  Yapılacağı yer             :-  

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler  

İhaleye ilişkin bilgiler; 

      a)  İhale usulü                         :Açık İhale Usulü    

      b)  İhalenin yapılacağı adres  :Hopa Kaymakamlığı  

      c)  İhale tarihi:25.04.2017 

      d)  İhale saati:14.30 

      e)  İhale komisyonu toplantı yeri:Kaymakamlık Makam Odası  

Madde  4-  İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini                                                                                                                                                  

4.1-İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek 

olanların, idarece onaylı ihale dokümanı satın alması zorunludur. 

-İhale dokümanının görülebileceği yer                       :Hopa Köylere Hizmet Götürme Birliği  

-İhale dokümanının satın alınabileceği yer          : Hopa Köylere Hizmet Götürme Birliği 

-İhale dokümanı satış  bedeli (varsa vergi dahil) : - TL 
4.2-İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulası ile birlikte verilir. İstekli, ihale 

dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare 

bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim 

aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.  

4.3-İstekli ihale dokümanını almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul 

etmiş sayılır. 

Madde 5- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati 

5.1-Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;  

      a)  Tekliflerin sunulacağı yer: Köylere Hizmet götürme birliği 

      b)  Son teklif verme tarihi (ihale tarihi):25.04.2017 

      c)  Son teklif verme saati :14.30 

5.2-Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5.4-İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde, ihale takip eden ilk iş gününde yukarıda 

belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. 

5.5-Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. 

5.6-Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.  

Madde 6- İhale Dokümanının  Kapsamı 

6.1-İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: 

      a)  İdari şartname. 

      b)  İşin projesini de kapsayan teknik şartnameler. 

      c)  Sözleşme tasarısı. 

      d)  Standart formlar. 

 

 

6.2-İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. 

Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait 
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olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmaz. 

 II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR 

 

Madde 7- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri                                                                                                                                                                      

7.1-İsteklilerin  ihaleye  katılabilmeleri  için  aşağıda  sayılan  belgeleri  teklifleri  kapsamında 

sunmaları gerekir: 

 

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

posta adresi.      

  b)  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 

    1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış 

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir 

belge, 

    2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

    

    c)   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

            1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

   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 veya bu 

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

      d)  Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 

durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname, 

      e)   Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.                                   

      f)    Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.Teklif edilen KDV hariç tutarın %3 ü   

g)  Şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik 

belgeleri.  

      h)   Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi 

ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

      l) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

h) - 

i) mevzuat hükümleri uyarınca son teklif verme tarihinden en fazla 1 ay önce kesinlenmiş sosyal 

güvenlik ve vergi borcu olmadığına dair belge 
      n) Bu Şartnamenin “VI- DİĞER HUSUSLAR” kısmında istenmesi halinde, Yapım İşleri İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen belgeler. 

 

 
    
7.2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

7.2.1 - İş deneyim belgeleri 

 

7.2.2- Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: 

   

   

   

   
7.3-Bağ – Kur , SSK ve Vergi Dairesinden borcu olmadığına dair taahhütname (İhale Tarihi İtibariyle)  

 

7.4. Belgelerin sunuluş şekli   
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7.4.1-İstekliler, istenen belgeleri ihale saatinden önce İdarenin Yetkili Personeline teklifleri ekinde 

sunacaklardır. 

 

7.4.2-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış 

örneklerini vermek zorundadır.Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu 

maddesi çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca 

“aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların 

noter onaylı suretleri kabul edilecektir. 
 

7.4.3- İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı 

idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin 

suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. 
 

Madde 8- İhaleye Katılamayacak Olanlar 

8.1-Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları 

adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar: 

 

a) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli 

olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 

kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. 

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 

c) İdarenin ihale yetkilileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 

d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. 

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci 

dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. 

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim 

kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları 

anonim şirketler hariç). 

8.2-Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir 

kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi 

nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

 

Madde 9- İhale Dışı Bırakılma Nedenleri      

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı 

bırakılacaktır: 

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, 

işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. 

b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı 

mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir 

durumda olan. 

c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik 

prim borcu olan. 

d) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan. 

e) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla 

hüküm giyen.        

f)    İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, İdareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek 

ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu, İdare tarafından ispat edilen. 

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men 

edilmiş olan. 

h) Bu Şartname ile İdare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi 

veveya sahte belge verdiği tespit edilen. 

i) Bu Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. 

j)    Bu Şartnamenin 10 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları 

tespit edilen. 
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 Madde 10- Yasak Fiil veya Davranışlar                                                                                                                                                                     

10.1-İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: 

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka 

yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. 

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak 

veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. 

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. 

      d) İhalede, kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten yada vekaleten 

birden fazla teklif  vermek. 

      e) Bu Şartnamenin 9 uncu maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye 

katılmak. 

10.2- Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında, fiil veya davranışlarının özelliğine göre, 

4734 Sayılı Kanunun Dördüncü kısmında belirtilen hükümler uygulanır. 

 

Madde 11- Teklif Hazırlama Giderleri 

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin 

seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde 

sorumlu tutulamaz. 

 

Madde 12- İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi 

12.1-- 

 

Madde 13- İhale Dokümanında Açıklama Yapılması   

 

13.1-İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç 

duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale saatine kadar açıklama talep edebilir.      

                                                                                                                                             

Madde 14- İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması      

14.1-Teklifler verildikten sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin 

hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya 

eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname  

düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir.  

 

Madde 15- İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği 

 

15.1-İdare gerekli gördüğünde ihale saatinden önce ihaleyi iptal edebilir.  

 

15.2-Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere bildirilir. 

 

15.3-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. 

 

Madde 16- İş Ortaklığı 
16.1-Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif veremezler. 

 
Madde 17- Konsorsiyum  

Konsorsiyumlar teklif veremezler.  

 

Madde 18- Alt Yükleniciler  

“İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.” 

 

      III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 

 

Madde 19- Teklif ve Sözleşmenin Türü ile Kısmı Teklif Verilip Verilmeyeceği 

19.1. Kısmı teklif verilemez  
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19.2.Teklifler ihale komisyonuna önce yazılı ve daha sonra eksiltme yoluyla sözlü olarak yapılacak ve ihale 

sonuçlandırılacaktır.Üzerine ihale kalan istekli ile Anahtar teslimi götürü bedel işlere ait  Sözleşme 

düzenlenecektir. 

 

Madde 20- Teklifin Dili  
 

TÜRKÇE’DİR 

Madde 21- Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi 1 

TEKLİFLERDE PARA BİRİMİ TL DİR 

 

Madde 22- Tekliflerin Sunulma Şekli 

22.1-Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile 

istenilen bütün belgeler bir zarfa (veya pakete) konulur. 

22.2-Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye 

(tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan 

istekliye iade edilir.  

22.3-Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. 

 

Madde 23- Teklif  Mektubunun Şekli ve İçeriği 

23.1-Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur. 

 

Madde 24- Tekliflerin Geçerlilik Süresi  

24.1-Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az otuz (30) takvim günü olmalıdır. Bu süreden 

daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

24.2-İhtiyaç duyulması halinde İdare, teklif geçerlilik süresi sona ermeden, teklif geçerlilik süresinin en fazla 

yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunabilir. İstekli, İdarenin bu talebini 

kabul edebilir veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin 

geçici teminatı iade edilecektir.n 

24.3-Talebi kabul eden istekli, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici teminatını kabul edilen 

yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır. 

24.4-Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır; iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza 

karşılığı elden teslim edilir. 

 

Madde 25- Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar 

25.1-İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, 

harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahildir.  

25.2-(26.1) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması yada benzeri yeni gider kalemleri oluşması 

hallerinde, istekliler tarafından teklif edilen fiyatın bu tür artış yada farkları karşılayacak payı içerdiği kabul 

edilir; yüklenici, söz konusu bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

25.3-Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV),  

yükleniciye aittir. 

   

Madde 26- Geçici  Teminat 

26.1-İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 

teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri 

değerlendirme dışı bırakılır. 

26.2-Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Bu süre, teklif geçerlilik 

süresinden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

26.3-Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma 

şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

 

Madde 27- Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler 

27.1-Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır: 

      a)  Tedavüldeki Türk Parası. 

      b)  Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları. 
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27.2-Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 

 

Madde 28- Geçici Teminatın Teslim Yeri 

28.1-Teminat mektupları, teklif zarfının içinde ihale komisyonuna sunulur. 

28.2-Teminat mektupları dışındaki teminatların Hopa Köylere Hizmet Götürme Birliği saymanlığından alınan 

Teslimat Müzekkeresi karşılığında   T.C Halk  Bankası Hopa Şubesinde bulunan 1760 0006 0000 04  nolu 

hesaba yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. 

 

Madde 29- Geçici Teminatın İadesi 

29.1-İhale sonucunda ihaleyi kaybeden isteklilere ait geçici teminatlar iade edilir.Ancak,birinci avantajlı ve 

ikinci avantajlı isteklilere ait geçici teminatlar tutulur.Birinci avantajlı istekliyle sözleşme yapıldıktan sonra 

ikinci avantajlı isteklinin geçici teminatı iade edilir.   

29.2-İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması 

halinde iade edilir. 

29.3-Geçici teminatın iadesi, istekliye veya yetkili temsilcisine imza karşılığı elden teslim edilmek suretiyle 

yapılır. 

 

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA 

İLİŞKİN HUSUSLAR 

Madde 30- Tekliflerin Alınması ve Açılması 

30.1-Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir. 

30.2-İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır: 

30.2.1-İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir 

tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.                                          

      30.2.2-İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin 

adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin 

açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi (veya kaşelenmesi) 

hususlarına   bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.     

                                                                                          

30.2.3- Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin 

eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. 

Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit 

edilir.  

      Teklifler, ihale komisyonuna önce kapalı zarf içerisinde iç ve dış zarf olarak hazırlanmış şekilde 

verilecektir. İç zarfın içerisinde sadece teklif mektubu bulunacaktır. Dış zarfın içerisinde teklif mektubu ile 

birlikte istenen diğer belgeler bulunacaktır. Daha sonra teklif mektupları ihale komisyonu tarafından teklif 

verenlerin huzurunda açılacaktır. En düşük teklif,ihale komisyonunca değerlendirildikten sonra teklifin uygun 

görülmesi halinde ihale sonuçlandırılır. 

Birkaç istekli tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif verildiği ve bunların da uygun bedel 

olduğu anlaşıldığı taktirde,bu oturumda ekonomik açıdan en avantajlı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması 

halinde , bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan ekonomik açıdan en avantajlı teklif verene 

ihale kalır. 

       Teklif uygun görülmez ise, sırasıyla birinci en düşük teklifi verenden başlamak üzere pazarlığa geçilir. 

Birinci en düşük teklifi verenle anlaşma sağlanması halinde ihale sonuçlandırılır,anlaşma sağlanamazsa ikinci 

en düşük teklifi veren ile pazarlığa geçilir,anlaşma sağlanması halinde ihale sonuçlandırılır,yine anlaşma 

sağlanamazsa en düşük üçüncü teklifi veren ile pazarlığa geçilir anlaşma sağlanması halinde ihale 

sonuçlandırılır.Aksi halde uygun teklif bulunamadığı için ihale iptal edilir. 

                                                                                                                                                

      30.2.4-Düzenlenecek tutanaklar ihale  komisyonunca imzalanır. 

                

Madde 31- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği 

31.1-İhale komisyonunun kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte 

serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.  

 

Madde 32- Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi  

32.1-Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en 

düşük olanıdır. Verilen teklifler üzerinden açık eksiltme yapılacaktır. 
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Madde 33- İhalenin Karara Bağlanması 

33.1-Bu Şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi 

veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır. 

33.2-İhale komisyonu, bu esaslar doğrultusunda gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına 

sunar. 

Madde 34- İhale Kararının Onaylanması 

34.1-İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç Beş (5) iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini  

belirtmek suretiyle iptal eder. 

34.2-İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise     hükümsüz 

sayılır. 

Madde 35- Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi 

35.1-İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç Üç (3) gün içinde, 

ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli 

taahhütlü mektup ile tebligat adreslerine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip 

eden yedinci (7 nci) gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılacaktır.             

35.2-İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin, tebliğ 

tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde İdare, talep tarihini izleyen beş (5) gün 

içinde bir yazı ile gerekçelerini bildirecektir. 

35.3-İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim 

yapılır. 

 

Madde 36- Sözleşmeye Davet 

36.1-- 

 

Madde 37- Kesin Teminat 

37.1-- İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak 

suretiyle % 6 oranında  kesin teminat alınır. 

 

 

Madde 38- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu 

38.1) - 

                

Madde 39- Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu 

39.1-- 

 

Madde 40- İhalenin Sözleşmeye Bağlanması  

40.1-İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve 

yüklenici tarafından imzalanır. 

 

      V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 

   

Madde 41- Ödeme Yeri ve Şartları 

41.1- Ödeme işlemi muayene kabul komisyonunun onayına müteakip 7 gün içerisinde yapılacaktır. 

- 

Madde 42- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı 

- 

Madde 43- Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları: 

Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.  

Madde 44- İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi 

 
44.1- Satın alınacak araç yetkili bayii tarafından Hopa Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 

yetkililerine İhalenin kesinleştiği tarihden sonra 10 gün içinde teslim edilecektir. 
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Madde 45- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları 

45.1-Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde süre uzatımı verilir: 

 a)  Doğal afetler. 

 b)  Kanuni grev 

 b)  Genel salgın hastalık. 
 c)  Kısmi veya genel seferberlik ilanı. 

 d)  Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 

45.2-Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için, 

mücbir sebep oluşturacak durumun; 

      a)  Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, 

      b)  Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, 

      c)  Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, 

      e)  Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,                      

      Zorunludur. 

45.3-Ayrıca, İdarenin, işin sözleşmesinde ve İdari  Şartnamesinde yer alan sözleşmenin ifasına ilişkin 

yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, döküm için gerekli koşulların 

olmaması ,ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin 

meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu 

engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması halinde; durum İdarece incelenerek, işi engelleyici 

sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, gecikilen işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir.  

 

Madde 46- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi 

46.1- -  

Madde 47- Gecikme Halinde Alınacak  Cezalar  

47.1- 

Madde 48- İş ve İşyerinin Sigortalanması 

      - 

Madde 49- Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar 

49.1- Hopa Köylere Hizmet Götürme Birliğince  oluşturulacak Muayene ve Kabul heyeti tarafından 

yapılacaktır. 

 

Madde 50- Yapım İşinin Kısmi Kabulü 

-.   

                                                                                      

Madde 51- Anlaşmazlıkların Çözümü 

51.1-Anlaşmazlıkların çözümünde Teknik ve Özel Şartname , Özel Fenni Şartname, Özel Tenkit 

Şartname,Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hususlar geçerli 

olup, idare üstün haklara sahiptir. 

Mali konularda çıkacak anlaşmazlıklarda Hopa Mahkemeleri yetkilidir 

51.2- Birliğimiz Kamu İhale Kanununa tabii değildir.  
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4X4 BİNEK OTOMOBİL ALIM İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 

I - KONU VE KAPSAM: 

 
                        İş bu ihale konusu ve kapsamı Hopa Köylere Hizmet Götürme Birliği 

Başkanlığınca;  mevcut birlik başkanın kullanmakta olduğu araçın sürekli arıza vermesi ve arazi 

şartlarına uygunluğu nedeniyle 4x4 binek otomobil  alımı işidir.Alımı yapılacak araçla teknik 

şartname aşağıda belirtilmiştir. 

Madde 1.1.’ de cinsi ve miktarı yazılı TAŞIT temin edilecektir.İletişim:Tel/Fax-04663514078  

      I.I – Satın Alınacak Taşıtın Cins ve Miktarları: 

  ADET Cinsi 

1 
Arazili, 4x4  - (4+1)-Diesel Yakıtlı – Motor Hacmi 1597 cc  

,binek oto, 9 İleri,1 geri  otomatik vites, araç  fabrika çıkışlı 

2017 model olacaktır. Araç rengi siyah olacaktır. 

  Motor 4 silindir DOHC i-DTEC 

Hacim (cc) 1597 

Yakıt türü Dizel 

Maksimum güç 160 PS / 4000 rpm 

Maksimum tork 350Nm / 2000 rpm 

Şanzıman Otomatik: 9 ileri, 1 geri 

Çekiş 
4X4 elektronik kontrollü gerçek zamanlı 4 tekerden 

çekiş 

Süspansiyon (Ön) 
Toe kontrol bağlantılı McPherson kol, helezon yay, gazlı 

amortisör, viraj denge çubuğu 

Süspansiyon (Arka) 
Reaktif bağlantılı çift salıncak, helezon yay, gazlı 

amortisör, viraj denge çubuğu 

Uzunluk (mm) 4605 

Genişlik (mm) 1820 

Yükseklik (mm) 1680 

Aks mesafesi (mm) 2630 

Ön tekerlek izi (mm) 1585 

Arka tekerlek izi (mm) 1590 

Ağırlık, sürücü hariç (kg) 1728 

Lastikler 225/60R18 

Yakıt deposu (lt) 58 

Bagaj hacmi (lt) 589 - 1146 
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Maksimum sürat (km/s) 197 

Hızlanma 0-100 km/s (sn) 10,40 

Şehir içi (lt/100 km) 6.0 

Şehir dışı (lt/100 km) 4,90 

Birleşik (lt/100 km) 5,30 

CO2 emisyonu (g/km) 139 

Dış Donanım 

Ön park sensörü var 

Arka park sensörü var 

Işığa duyarlı otomatik yanan 

farlar var 

HID Ön Farlar (Otomatik 

yükseklik ayarlı) var 

LED Gündüz yanan farlar var 

Aktif Dönüş Aydınlatması (ACL) 
var 

Aktif Uzun Far Kontrol Sistemi 

(HSS) var 

Ön far yıkama var 

Ön sis farları Halojen 

Gövde rengi kapı kolları var 

Isıtmalı ve elektrikli yan aynalar 
var 

Elektrikli ve uzaktan 

kumandayla kapanabilen yan 

aynalar var 

Yağmur sensörlü silecekler var 

Geri görüş kamerası var 

Karartılmış arka camlar var 

Panoramik cam tavan var 

Krom arka plakalık var 

Eve geliş/Evden çıkış aydınlatma 

sistemi var 

Tavan rayları var 

18 inç alüminyum alaşımlı jant var 

  var 

İç Donanım 

Elektrikli ve tek dokunuşla 

açılabilen ön ve arka camlar var 
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Sürücü koltuğu elektrikli bel 

desteği var 

Ön yolcu koltuğu elektrikli bel 

desteği var 

Alüminyum görünümlü ön 

konsol var 

Işığa duyarlı otomatik kararan 

dikiz aynası var 

Isıtmalı ön koltuklar var 

Krom kaplı iç kapı kolları var 

Uzaktan kumandalı merkezi kilit 
var 

Deri koltuklar var 

Anahtarsız giriş sistemi ve motor 

çalıştırma düğmesi var 

Direksiyon üzerinde vites 

değiştirme kulakçıkları (Paddle 

Shift) var 

Arka havalandırma var 

Ön, orta konsol ve bagajda 

aksesuar soketi var 

Elektrikli açılabilen bagaj kapağı 
var 

Elektrik ayarlı hafızalı sürücü 

koltuğu var 

Yükseklik ayarlı ön yolcu 

koltuğu var 

Sürücü ve ön yolcu koltuğu 

arkasında cep var 

Metalik kapı eşik koruması var 

İç Ortam Aydınlatması (Tavan) var 

İç Ortam Aydınlatması (Ön 

Ayak, Kapı) var 

Idle Stop (Start & Stop) var 

Honda CONNECT multimedya 

sistemi var 

Radyo/CD çalar + MP3 var 

7'' Dokunmatik Renkli Ekran var 

Direksiyondan kumandalı müzik 

sistemi var 

Hoparlör 6 Adet 

Premium ses sistemi (6 hoparlör 

+ subwoofer) var 

Bluetooth HFT (Telefon kiti) var 
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USB girişi (2 adet) var 

HDMI girişi var 

Renkli TFT LCD bilgi ekranı (i-

MID) var 

Multiplex Göstergeler var 

Yol bilgisayarı var 

Türkçe navigasyon var 

Önde harita lambası var 

Sürücü ve ön yolcu güneş 

siperliklerinde aydınlatmalı 

aynalar var 

Derinlik ve yükseklik ayarlı 

direksiyon var 

Ön koltuklar arasında gözlü kol 

dayama var 

Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu 
var 

Tek dokunuşla 60:40 oranında 

katlanabilen arka koltuklar var 

Düz arka zemin var 

Deri direksiyon simidi var 

Vites Değiştirme Göstergesi 

(SIL) var 

Uzaktan kumandalı cam 

açma/kapama var 

Ufak boy stepne var 

Çift bölgeli klima var 

Arka koltuk kol dayama var 

Bagaj aydınlatması var 

Güvenlik 

Sürücü ve ön yolcu hava 

yastıkları var 

Yan hava yastıkları var 

Perde hava yastıkları var 

Ön yolcu hava yastığı iptal 

fonksiyonu var 

Önde aktif kafalıklar var 

Aktif gergili emniyet kemerleri var 

Tüm koltuklarda 3 noktadan 

bağlantılı emniyet kemerleri var 

ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı 

noktaları var 
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ABS fren sistemi var 

Ön ve arkada disk frenler var 

Güvenlik sistemi alarmı var 

Immobiliser var 

Acil durum fren desteği (Brake 

Assist) var 

Yokuş İniş Kontrolü (HDC) var 

Araç Denge Kontrol Sistemi 

(VSA) var 

Elektronik fren gücü dağıtımı 

(EBD) var 

Hız sabitleyici (Cruise Control) var 

Elektrik Kontrollü Harekete 

Duyarlı Direksiyon (MA EPS) var 

Acil durum fren sinyalleri (ESS) 
var 

Yokuşta kalkış desteği (HSA) var 

Çekici Denge Kontrol Sistemi 

(TSA) var 

Şehir İçi Aktif Fren Sistemi 

(CTBA) var 

Lastik Basınç İkaz Sistemi 

(DWS) var 

  

  TESLİM YERİ 

  

Satın alınacak araç yetkili bayii tarafından Hopa Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 

yetkililerine İhalenin kesinleştiği tarihden sonra 10 gün içinde teslim edilecektir. 

  

IV- TEKNİK SERVİS, GARANTİ VE YEDEK PARÇA: 

  

A) Araç 6 (altı) yıl garantili olacaktır. Bu garanti üretici ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki 

verilen satıcı firma tarafından verilecektir 

B) Garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı üretici 

ve/veya temsilci ve/veya varsa yetki verilen satıcı firma taahhüt verecektir., 

  

C) Hopa Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’nın alacağı araç için MTV ödenmeyecek 

olup muafiyet vardır.  

V – MUAYENE 

Taşıt İdare tarafından oluşturulacak muayene kabul komisyonu tarafından incelenecek olup 

teknik rapor doğrultusunda istenilen şartlara uygun olması durumunda taşıt teslim alınacaktır. 
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VI – ÖDEME 

  Ödeme işlemi muayene kabul komisyonunun onayına müteakip 7 gün içerisinde yapılacaktır. 

 


