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sesaısKi iı,çısi «övı-ıRı ırizırır cörüRırrr siRliĞi
4*2 Binek Hizmet Aracı Alım iŞi 28 Nisan 2007 Gün ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan KöylereHizmet Götürme Birliği ihale Yönetm;liğinin ı s.v;.Jr. ,jr;;ç,l il;i; U;;iİ''i"i"r,l"l#,,

l- ldarenin;
a) Adı
b) Adresi
c) 'l'elefon numarası
d) Faks numarası
e) Elektronik posta

2_ İha|e konusu işin;
a) Adı
b) ÖzeIIikleri

c) Teslını ve Muayene Kabul

3- İhalenin;
a)Yapllacağü Yer

b)Tarihi ve Saati

Babaeski Ilçesi Köl lere Hizmet Cötürme Birliği BaşkanIıEı
Hükümet Konağı Kat 3 Babaesli/K lRK LAREIİ ' '
0288 5l2 l0 42
0288 5l2 77 78
babaeskibirlik@gmaiI.com

4*2 Binek Hizmet Aracı Alım İşi
Araç Ozellikleri Teknik Şartnamede Belirtilen şartlardan oluşmaktadır

SözleŞmenin inizalandığı tarihıgn ililargn l0 (on) gün içinde araçteslimi Babaeski Htikiİmet Konağında yapılarak Muayene KabulKomisyonu tarafından teslim alınaJaktır.

Babaeski Kal makamlığı Toplanıı Salonu
( Hükümet Konağ! kat 3 Babaeski/KIRKLARELi)
l4.12.2020 Pazartesi günü saat l4:00

,.l- lhalele Kaıılabilıne Sartları ve istenilen Belgeler ile yeterlilik. Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler;

;.i*:T§ilil:'ffi.T;:*x#lf;;;;;x';tH;ii'Jiliii,,,,;,., il;ffi;§;i;ii*ı.,ıir,."ti,aun,
{.2-Tiizel kişi olınası halinde.

91ylql,, ıı,'.1.1"',ı+lİ"'ıİİÇ' 
mevzuatl gereği lüzel kisiIiğin sici]ine kalıtlı bulunduğu Ticaret ve,veya saııa\ i+.s-rekıit,ıermiye'r'il;ii;;;r1''' YaPıldığı Yıl iÇerisindj alinm'ş tti."ı ıişilg,.n rı"-il. uİr,,İ,'lİİrgrna dair beıge,

;lşşi*;i; :.'i;*i T]i*li;iTijĞ:ilİuxiİ##:I:',",u 
İmza Sirkıi eri

1,oneılm;naei<i gtı*r,;İİj' İİİ1.1'*''Ine 
8öre tüzel kiŞiIiğin ortakIan. üyeleri veya kurucuları ile ttizel kişiIiğin

;'",,,"tl |,rlidi;;;;;;;i;; ;H'J,dUrumu 
8österir Ticaret Sicil cr.",".i,.yu-ii, i,rİİİ]İ'**,u eden beıgeıer

l:l-;;;;,Ş'"'ği idari Şannaınede beıirıenen ıekıif mektııbu

4.6-Vekıileten ihalel e kİıılma he
imza beyannamesi.'- 

"-"""' "alinde' istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter ıasdikli4.7_İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

5- İhale doküınanı Babaeski ilc,
iı"ıe ooruma,,, ö."aliffi;İİ'J-[İI İ: İ:]..j,,9,X'Jilİİj;l'_r,''* şo*'ebiıir ve aynı adresten temin ediıebiıirlyekliler ihale doküman u.a"ı;ri tı"iı.il""İ;ilıo§iT:Y]anların^ihale dokümanını satın almalar| ,orunlrdr.,
bu,,ka r,esaü,na ;;;;;;,""Hhİ;ilİi:,:-İ:ffi[.r.l1:: Tnlb'ffiöilİrİb't',İİJ'oom J2 numaraı

§İ::!!İÜ,İlir#İl,'ffi::,:.,Şlnü^saat 
l4:00'e kadar Htikümet Konağı Kat 3 Babaes]<i KalmakamııEıBaşkanIığına r";iü;;. o;;;^']'İo:*' 

Babaeski ilçesi Köyle
deger|en;iriıme)e;;;;";:"" ,|e veya iadeıi ı-ı,i,Jı"ti'"ijİjİ ,T,,,#l,Tİ:#'İfl', ;lltt _lltrş[,İru;
7-ıstekliler tekIif ettikleri bede
ıerecekıerdir, r"ııli"]iı""i,."alil;:] ilİil #JlHIı}.,:i:re kendi belırlelecekıeri tuıarda geçici ıeminaı

:;Lj,:ilixt}il:.f,il;"i§T,#J;,Ji$}i:ti;|f*hiffL*f;şil,fi,*,§.i[ilrH.ji-!g;j ffff',Tfff



8_ İhaIeye sadece yerli istekliler katılabilirler.

9-İhale dokümanında belirtiImeyen hususlara bu ilan metninde yer verilmemiştir.

l0-Babaeski ilÇesi Kt'iylere Hizmer Götürme B,irliği, içişleri Bakanlığı tq3fl$a1 çıkart|lan ve 28 Nisan 2007 günıe ]6506 sarılı Resmi Gazeıede 1a1 ınlanan rtı|i.i.'ilrr.İÖtıt#" B,;i;;;i;;ii i;oi.,r'.ııiı* tabidir,4?34sa1 ılı Kanıu illaIc Kan uııu, a 73 5 sar ilı rn*, iı,uı'. İtirİ.İ-r.İ",İ*unun, ve 2886 sa1 ı lı Devlet ihale Kanununa ıabideğıldir, Ancak, ihaledeki vasak fiil.ve oun,un,şıu, iı. İ.Lİ"r, İıişı.l, hrsurıa,aa. +ija;;,i;'i;;" lhaIe Kanunu,4735 saYılı Kamu ihale Soileşmeleri K;;;;;rii;;;İİrİ"t it"ı" Kanunun iıgiıi hüiümi;;i uyguıanır.
İlan oIunur:04.12.2020

Şenol Levent ELMACIOĞLU
Babaeski Kaymakamı

Biriik Başkanı


