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İHALE İLANI  

T.C. 

AĞRI VALİLİĞİ 

Ağrı Merkez İlçe ve Köyleri Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Etüt Merkezleri İçin Eğitim Materyali Alım İşi Açık ihale 

Usulü İhale Edilecektir.  

Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Yasasında belirtilen usul ve esaslara tabi değildir. 

 

  1. İdarenin adı: Ağrı Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 

   1.1- Adresi  : Ağrı Valiliği Kat:3 /AĞRI 

   1.2-Telefon - Faks Numarası : (0472) 216 4121 

   1.3- Elektronik Posta Adresi  : 

   1.4-İlgili Personelin Adı Soyadı Unvanı: Mehmet Halim YAKUT-Birlik Müdürü 

    

2. İhale konusu yapım işinin;   

 2.1.İşin Niteliği, Türü ve Miktarı: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Etüt Merkezleri İçin Eğitim 

Materyali Alım İşi 

2.2.İşin Yapılacağı Yer: Ağrı Merkez İlçe 

2.3.İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasından sonra hemen işe 

başlanacaktır.  

2.4. İşin Bitirilme Süresi: Sözleşme imzalandığı tarih itibari ile 20 (Yirmi) takvim günüdür.  

 

3. İhaleye İlişkin Bilgiler 

    a) İhale usulü: Açık İhale Usulü 

 b)İhalenin yapılacağı yer: Ağrı Valiliği Ahmed-i Hani Toplantı Salonu /AĞRI  

 c) İhale Tarihi : 20.04.2021  

 d) İhale Saati : 14:30 

 e) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

 

4-  İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini                                                                                                                                                  

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

verecek olanların, ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

      a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Ağrı Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet 

Götürme Birliği, Ağrı Valiliği, Kat:3, Oda No:315/ AĞRI 

      b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Ağrı Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet 

Götürme Birliği, Ağrı Valiliği, Kat:3, Oda No:315/ AĞRI       

       c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dâhil): 1.500,00 (Binbeşyüz) TL  

(Doküman satış bedeli, Birliğin T.C. Halk Bankası Ağrı Merkez Şubesinde mevcut 16000087 

nolu hesabına yatırılacaktır.) 

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

      a)Tekliflerin Sunulacağı yer: Ağrı Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği 

İhale Komisyonu Başkanlığı 

. 

6- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam Anahtar Teslim Götürü bedel üzerinden 

verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam anahtar teslim 

götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.  

               Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. Teklifler 20/04/2021 tarihinde İhale 

Saatine kadar Ağrı Valiliği Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonuna 

elden teslim edilecektir. 
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7- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3' ündan az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.   

 

8- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.  

 

 

9- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR 

Madde 9- İhaleye Katılabilmek İçin Aranılan Şartlar, Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:                                                                                                                                                           

9.1-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 Sanayi Odası Belgesi. 

 

  1-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

 

  2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi 

Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 

ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin Ticaret Sicil 

Gazetesinde 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, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki 

görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli 

örneği ile tüzel kişiliğin imza ve imza vermeye yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri. 

 

d)   Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, son 

teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içerisinde düzenlenmiş belge. 

 

e)  Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme 

tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge. 

    

f) Şartnamenin 31.ncü maddesinin (a),(b),(c),(d) ve (e)  bentlerinde sayılan durumlarda 

olmadığına ilişkin taahhütname, 

 

g) Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,     

                               

h) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.  

 

 i) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi 

ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

 

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
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k) İsteklinin teklif ettiği bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirlediği tutarda 

geçici teminat mektubu veya geçici teminatın Birliğin T.C. Halk Bankası Ağrı Merkez 

Şubesindeki 16000087 nolu hesabına yatırıldığına dair belge, 

  

l)İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

 

9-2. İş Deneyim İle İlgili Temin Edilecek Belgeler 

9–2.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu Madde Boş Bırakılmıştır.   

 

9–3. İş Deneyim Belgesi 

         Bu Madde Boş Bırakılmıştır. 

  

10.CEZAİ HÜKÜMLER: 

  10.1. Yüklenicinin sözleşme konusu teslimatı sözleşmede belirtilen nihai teslim süresi içerisinde 

teslim edememesi durumunda; sözleşmede iş için verilen süreyi geçen her gün için sözleşme tutarının 

% 3’u oranında gecikme cezası uygulanır.  

  10.2. Eksik ifa edilen veya zamanında ifa edilmeyen hizmetler için yükleniciye ödeme 

yapılmayacaktır. Görülen eksiklikler İdare tarafından Yükleniciye yazılı olarak bildirilecektir. 

Eksikliklerin devam etmesi halinde,  ikinci  bir uyarıya gerek kalmaksızın sözleşme İdare tarafından 

tek taraflı olarak feshedilir ve Teminat Mektubu nakde çevrilir.  

11-Birliğimiz tarafından ihale edilen bu işte yeterliliğe ilişkin hususlar idari şartnamenin ilgili 

maddelerinde belirtilmiştir. Birliğimizin tarafından gerçekleştirilecek bu ihale 4734 Sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

                                                  

 

İLAN OLUNUR 

 

 

 

                                                                                                    Mehmet Halim YAKUT                                                                                                                         

                                                                                                                       Birlik Müdürü  

 

              

 


