ÇORUM- SUNGURLU
ORGANiZE SANAYi BÖLGESİ

YöNETiM KURULU BAŞKANLIĞI
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üzere l adet 2022 model
Sungurlu organize Sanayi Bölgesi yönetim Kurulu Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak
yapılacaktır,
4x2 Camlı Van araç alımı işi ihalesi 2l .|0.2022 Cuma günü saat 11:00 da
edilerek, tanzim edilecek ilan varakasının bir
ilan
gün
süreyle
7
Araç alım işi ihalesine ait ekteki iIan metninin
tutanakla Birlik Başkanlığımıza gönderilmesi hususunda;

Gereğini arz ve rica ederim.

Fatih cÖRMÜŞ
Kaymakam
urulu Başkanı

Ek: İhale ilanı (2 sayfa)

Dağıtım:

SUNGURLU KAYMAKAMLlĞINA
(İlçe Yazı İşleri Müdürlüğüne)
SUNGURLU BELEDiYE BAŞKANLlĞINA

iHar,r iraNr
Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanlığı
2022

MODEL

4x2

ARAÇ ALIMI İŞİ

Açık İhale usulüne göre ihale eclilecektir.
l-İdarenin
a) Adresi

:

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurıılu Başkanlığı
Sııııguroğlu Mahallesi MuIısin Yazıcıoğlu Cad. No:54
SUNGURLU

ÇoRUM
b) Telefon ve faks

c)

numarası

Elektronik posta

(varsa)

adresi

:

Tel: 0 364 311 80

0l

-

Faks: 0 364 31l 55 27

:

2-İhale konusu alım işinin
a) İşin Adı

:

b) NiteIiği, türü, miktarı

2022

MODEL 4x2 ARAç ALIMI İşİ

l Adet

Cam|ı Van Araç alımı
Ekli şartnamede belirtildiği gibi.
b) İşin Teslim

Yeri

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

:

sungurlu İlçesi organize sanayi Bölgesiyönetim kurulu
Başkanlığı
:

Sungurlu İlçesiKöylerine Hizmet Götürme Birliği
Sunguroğlu Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:54 SLINGURLU

_

ÇORUM

:21,10.2022 Cuma Günü Saat: 11:00

4-ihaleYe katılabilme Şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve isteırilen belgeler:

4'l'1- İsteklilerin ihaleYe katılabilmeleri için aşağıda sayılan belge|eriteklifleri
kapsamında sunmaları gerekir:
a) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve
eki teklif cetveli.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı o|duğu Ticaret velveya Sanayi
Odası Belgesi.

l)

GerÇek kiŞi olması halinde, ilk ilan veya

ihale tarihinin içerisinde bu1unduğu yılda alınmış
ilgisine göre Ticaret velveYa Sanayi odasına veya ilgili
Mesİek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tnzel kiŞi olması haliııde, ınevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline
kayıtlı
ilk ilan veYa ihale tarihinin İçe.iJinoe buıunağ, yılda alınmış,

bulunduğu Ticaret
tüzel kişiliğin sicile

velveYa SanaYi odasından,
kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif

vermeYe Yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi
veya imza Sirküleri.
1-Gerçek kişi olınası haliııde, noter tasdikli imza beyaırııamesi.

2'Tnzel kiŞi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kiŞiliğin Yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir
Ticaret Sicil Gazete.i ,.yu bu hususları tevsik edeıı
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli iınza sirküleri.

d)

vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına
ıdına katılan kişiı
kiŞinİn noter

vekaıetnamesı iıe noter tasdıkıi imza

beyannamesı.
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4'2- Ekonomik ve mali
Yeterliğe iliŞkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4,2.1 Ekonomik ve Maliyeterliğe ilişkin
belge istenilmeyecektir.

4'3-Mesleki ve teknik Yeterliğe iliŞkin belgeler ve
bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4,3,1- Teklif vermeye yasal olarak yetkiIi olduğunu
kanıtlayan belgeler,
a) Yetkili Bayilik Belgesi
5_ ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6-ihale dokümanı sungurlu organizesanayi Bölgesi yönetim
kurulu Başkanlığında görülebilir.
7-Teklifler ihale saatine kadar Sungurlu organize
Sanayi Bölgesi yönetim Kurulu Başkanlığı Sunguroğlu
Mah.
Muhsin Yazıcıoğlu Cad, No:54 SLiNGURLU ÇORUM adre-sine elden teslim edi1ecektir. posta veya iadeti
taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen ihale dosyası
kabul edilmeyecektir.
8-istekliler tekliflerini, Anahtar Teslim Götürü Bedel
Teklif üzerinden vereceklerdir.
9- Verilen tekliflerin geÇerlik süresi, ihale tarihinden
itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

lO-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

ngurlu Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanlığı
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