ÝLAN

BÝNA ONARIM YAPTIRILACAKTIR
T.C. KÜTAHYA ÝL ÖZEL ÝDARESÝ
Simav Halil Ýbrahim Kazcýoðlu Mesleki Eðitim Merkezi Güçlendirme ve Onarým Ýþi yapým iþi 4734
sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye
iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr.
Ýhale Kayýt Numarasý
:2018/118765
1-Ýdarenin
a) Adresi
:Yenidoðan Mahallesi Dumlupýnar Bulvarý No:111 43020
MERKEZ/ KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarasý
:2742713482 - 2742713480
c) Elektronik Posta Adresi
:ihale@kutahyaozid.gov.tr
ç) Ýhale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Niteliði, türü ve miktarý
:Zemin+2 Katlý , 1890 m² 1 Adet Güçlendirme ve Onarým Ýþi
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde
bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
:Kütahya Ýli, Simav Ýlçesi
c) Ýþe baþlama tarihi
:Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
ç) Ýþin süresi
:Yer tesliminden itibaren 240 (iki yüz kýrk) takvim günüdür
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:T.C. Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Ýhale Odasý Yenidoðan Mah.
Dumlupýnar Bulvarý (Atakent Karþýsý) No:111 KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati
:04.04.2018 - 10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel
kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere
yaptýrýlamaz.
4.1.6. Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest
muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten
geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80
oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik
ve mimarlýk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
11/06/2011 tarihli, 27961 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan ve Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ
Gruplarý Tebliðinde yer alan B-III (Bina Ýþleri) Grubu Ýþler benzer iþ olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýnþaat Mühendisliði
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 80 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý T.C. Kütahya Ýl
Özel Ýdaresi Ýhale Ýþlem Bürosu - Yenidoðan Mah. Dumlupýnar Bulvarý (Atakent Karþýsý) No:111
KÜTAHYA adresinden satýn alýnabilir.
Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak
isteyenler, posta masrafý dahil 100 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini T.C. Kütahya Ýl Özel
Ýdaresi'ne ait, T.C. Ziraat Bankasý A.Þ. Kütahya Þubesi'nde bulunan TR08 0001 0001 7935 0642
8650 14 numaralý hesaba veya Türkiye Halk Bankasý A.Þ. Kütahya Þubesi'nde bulunan TR43
0001 2009 5270 0007 0000 01 numaralý hesaba yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný
satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ve adýna ihale dokümaný satýn
alýnacak gerçek/tüzel kiþiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarasý bilgisi ile ihale dokümanýnýn
gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks
numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale
dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta
yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn
eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih,
dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Ýhale Ýþlem Bürosu - Yenidoðan
Mah. Dumlupýnar Bulvarý (Atakent Karþýsý) No:111 KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceði
gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale
yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için
teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1
Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
Basýn:55

ÝLAN
T.C.
SÝMAV
ÝCRA DAÝRESÝ
2017/356 ESAS
Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup:
Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine
istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak
satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ
isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya
çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce
baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci
artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda
KDV., ihale damga vergisi ve muayene masrafýnýn alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra
dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene
gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yuk/rýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize
baþvurmalarý ilan olunur. ÝÝK. Mad. 127 gereðince bu ilan teblið yapýlmayan ilgililere teblið
niteliðindedir. 13/03/2018
1.Ýhale Tarihi
2.Ýhale Tarihi
Ýhale Yeri

No

1

:17/04/2018 günü, saat 14:40-14:50 arasý
:02/05/2018 günü, saat 14:40-14:50 arasý
:Simav Otopark ve Yeddiemin Ýþletmeciliði : Çavdýr Mah. Cumhuriyet Cad.
No:252 Simav-null null/null

Takdir
Edilen
Deðeri TL

38.000,00

Adedi

1

KDV

%18

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
43KU469 Plakalý, 2006 Model , BMC Marka, PRO 522 LHT
6X2 Tipli, B2152050735053 Motor No'lu,
NMC522LHTLK401276 Þasi No'lu , Yakýt Tipi Dizel, Vites
Tipi Manuel, Rengi Yeþil, Kamyonun anahtarý mevcut,
ruhsat ve plakasý yok, motor, intercooler, türbo ve þanzýman
sökük vaziyette aracýn kasasýnda bu parçalar paslanmýþ
kullanýlmaz durumda. Kamyonun lastiklerinin orta
derecede, kasa ve kupa kýsmý yýpranmýþ ve her iki kýsýmda
çizikler mevcuttur. Eksik parçalar: 1- Þanzýman (vites
kutusu), 2- Debriyaj merkezi baský balata, 3-Motor (komple).
Not: Araç paçalý olduðundan tescil kuruluþlarýna yazýlacak
olan tescil yazýsýnda eksik parçalarýn yasal yoldan temin
edilmesi ve bunlarýn belgelendirilmesi halinde tescil ve
muayene iþlemlerinin yapýlmasý, eksik parçalarýn yasal
yoldan temin edildiði belgelenmediði takdirde tescil
iþleminin yapýlmayarak ilgililer hakkýnda Savcýlýða suç
duyurusunda bulunulmasý istenecektir.

(ÝÝK m. 114/1,114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. Basýn:57

