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BOR KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
Bor Kayıııakaınlığı Köylere Hizıııet Götürıne Birliği Başkaırlığına, l adet 2022 ıııodel sıfır kiloınetı,e
biııck tipi sedaır kasa araç alıını Köylere Hizmet Götürıne Birliği İhale YonetmeIiğinin l8. ınaddesiııe göre
açık ihale usııli.i iIe ihale edilecektir. İhaleye ilişkin aynntılı bilgiler aşağıda yer alınaktadır.

l. Birliğin;

a)Adı
b) Adresi

c) Telefoıı ıluınarası
d) Faks nuınarası
2. İhale koııtıstı işiıı;
a) İhale Usıılii

Bor Köylere Hizınet Götürıı,ıe Birliği
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Köylere Hiznıet Götürme Birliği İhale Yönetıneliğinln
l8. ınaddesi gereğince Açık İhale
b ) Yapılacağı Yer
: Niğde Bor İIçesi
c ) Adı" Niteliği. Türi-i, Miktan : l Adet 2022 ınodel sıfır kiloınetre Sedan Kasa Biı-ıek Araç Alıı-ırı. ı-ııotor 4
silindir|i ve turbo şaıjlı l200 cc ile l400 cc aralığıı-ıda olacaktır. Maksiınuırı güç eıı az 140 HP. ınaksiınuın
toı,k eıı az240 NM olacaktır. Yakıt tipi beıızirı olup araç şanzımanı otoınatik, çift kavraı-ııalı 7 ileri olacaktır.
L,ı'ı az EURO 6 eıııisyoıı staırdaıtlarıııı sağlayan motor ve egzoz sisteıni olacaktır. Araç öııdeıı çekişli. 4
tekerli ve öıı ile arka disk ireıı olacaktır. Aracın şehiriçiyakıttüketiııri en fazla 7ltll00km. şehirlerarası yakıt
tiiketiıııi eıı fazla 6ltll00kın olacaktır.
d) Aracıı,ı Doı-ıaırıırı Özellikleri : ABS, ASR, E,SC. EDL ve MSR bulunacaktır. Hız sabitleyici, lastik basıııç
kcıııtrol sisteıııi. sliriicli enııriyet ve öır yolcu keıneri ikaz ışığı, yağınur ve far seıısörü, yükseklik ve bel destek
ayaı,lı stirücti ve ycılcu koltuğu, arka park sensörii bulı.ıı-ıacaktır. Çift bölge koııtrollü, hava kalite sensörlü.
aircare özelIikli ve taıır otoınatik klima buluıracaktır. USB giriş noktası, SD kart okuyucu, Blı"ıetoolrt.
elektrikli öır ve arka caınlar, giivenlik sisteıni, çocuk güveıılik kilidi bulunacaktır. Elektrikli, ısıtnalı yan
ay,ııalaı, ve dış dikiz aynalarıııa entegre yan sinyal laınbaları, ön yan ve perde lıava yastıkları buluııacaktır.
3. İl-ıaleııin
a ) Yapılacağı Yer

b)Tarihi-Saati

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

4.1- İhaIeye katılnıa şafiları ve isteııileıı belgeler: İsteklilerin ilıaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılaıı
bel_qeleri teklifleri kapsaınıııda suırı,ıraları gerekir:
4.1.1- Tebligat için adres beyaırı ve ayrıca iıtibat için telefon ve varsa faks nuınarası ile elektroııik posta
adresi.
4.1.2 - Mevzuatı gereği kay ıtlı oIduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.2.1 Gerçek kişi olıııası lraliııde, ilk ilan veya ihale tarihiııiır içerisiııde bulunduğu yılda alıııınış ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
1.1.2.2- Ti"izel kişi olıırası lıalinde, ıTıevztıatı gereği tüzel kişiliğin siciliııe kayıtlı buluııduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından. ilk ilan veya ilıale tarihiniı-ı içerisinde bulunduğu yılda alınınış. tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
oldıığuna dair belge.
4.1.3-'feklif verıneye yetkili oldıığıınu gösteren iınza beyanııamesi veyaiınza sirktileri;
4.1.3.1- Gerçek kişi olınası lıalinde, ı-ıoter tasdikliiııza beyarınamesi,
üyeleri veya kurııcuları ile tiizel
4.1.J.2- 1-tizel kişi olırıası lıalinde. ilgisine göre tüzel kişiliğin
Sicil Gazetesi veya bı,ı l-ıusrısları
kişiliğiıı yiinetiıııindeki görevlileri belirten scııı duruııırı gösterir T
tevsik eden belgeler ile tiizel kişiIiğiıı ııoter tasdikli iınza sirküleri,
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Birliği ihale Yönetıneliğinin ll. ınaddesinin (a), (b). (c), (ç),(d), (e), (f) ve
(ğ) bentlerinde sayılaıı duruınlarda oluııııradığıııa ilişkin yazılı taahhütılame,
4.1.5- Şekli ve içeriği İdari Şaıtnaınede belirleı-ıeıı teklif ınektubu.
.1.1.4- Köy,lere Hizınet Göti_irıııe

-Şekli ve içeriği İdari Şartnaınede belirleııeıı geçici teminat.
4.|.7- İsteklinin İş Ortaklıgı Olıııası Halinde şekli ve içeriği İdari Şaıtııaınede Beliıtilen iş ortaklığı

4.1.6

belaııııaınesi.
4.1.8 - İlıale koıııısu alııııııı /işiır taı-naıırı veya bir kısını alt yüklenicilere yaptırılaınaz.
5- Ekonoı-ııik açıdaıı en avaı-ıtajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirleııecektir
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. ihale dokiiınaııı Bor Kayınakaınlığı biııasında buluııaıı Köylere Hizmet Götürıne Birliği

bürosuııda

göri.ilebilir ve bedelsiz olarak ayııı adresteıı teınin edilebilir.

8.'I-eklifler ihate saatiııe kadar veya ihate saatinde, Bor KaymakaınIığı Toplaııtı Salonuııda hazır bulunacak
olaıı" Birlik İlıale Komisyon Başkaırlığına teklif salıipleri tarafından veya kanuııi teınsilcileri tarafırıdaıı
bizzat verilecek olııp posta ile yapılan ınüracaatlar kabul edilıneyecektir.
9. İstekliler tekliflerini lıer bir iş kaleıni ıııiktarı ile bu iş kaleıııleri ile teklif edilen biriın fiyatların çarpımı
soılııctı buluııaıı toplaııı bedel üzeriııden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucıı iizeriı-ıde ihale
y,apılan istekli ile Sözleşıııe iııızalaııacaktır. Bu ilıalede, işiıı tanraını için teklif verilecektir.

l0. İsıekliler teklif ettikleri bedelin o/o3 'üırdeıı az olınaınak tizere kendi belirleyecekleritutarda geçici teıııiırat
vereceklerdir. Birliğin NİĞDE /Bor Halk Baııkası şubesi TR58 000l 2009 6480 00l6 000l 44 nolıı hesabına
yatırabilir.

l1.Veriteıı teklitleriıı geçerlilik siiresi, ihale tarihindeı-ı itibareıı en az 30 (otuz) takviın gtiııü olıııalıdır.

l2- Koıısorsil,ııııı olarak ilıaleye teklif verileıııez
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