
IHALE ILANI
Qorum Valilifi Merkez Kiiylere Hizmet Giitiirme Birlifi

Birligimiz btinyesinde faaliyet gcisteren Co$rafi Bilgi Sistemi Birimine,3202 saytll K.Y.H
Kanununda belirtilen hizmetler ve Kdydes Projesi Cografi Bilgi Sistemine araziden veri
toptama iglemlerinde kullanrlmak Uzere 1 Adet GNSS Olgtim Seti allnmasl igi, Kriylere Hizmet
Gottirme Birli[i ihale Yonetmelifiinin 18'inci maddesine gore agrk ihale usulti ile ihale edilecektir.
ihaleye iliqkin aynntrh bilgiler aqafirda yer almaktadrr:

1- idarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarasr

c) Elektronik posta adresi (varsa)

z- ihate Konusu Mahn

a) Nitelifi, tiirii, miktarr

b) Teslim lyeri/yerleril

Valilik Ek Binasr C Blok 2. Kat

0 364225 66 67 Faks: 0 364225 66 67

corum.koydes@gmai l.com

GNSS Olgtim seti ve ekipmanr ahmr igi (2 Adet GNSS ahcrsr, I

Adet Kontrol Unitesi ve Ekipmanr Ahmr igi ) Birim fiyat teklif
cetvelinde yazrh bulunan miktarlar)

Qorum Merkez Kiiylere Hizmet Giitiirme Birli[i Co[rafi Bilgi
Sistemi Birimine

c) Teslim (Torihi ve Tarihlerl

l- ihalenin

a) Yaprlacafir yer

b) Tarihi ve saati

4 - ihaleye katrlabilme gartlan ve
kriterler:
4.1.1 Ihaleye katrlma gartlarr ve istenilen belgeler:

a) Teklif vermeye yetkili oldu[unu gosteren imza beyannamesi veya imza sirkiileri;

1) Gergek kigi olmasr halinde, noter tasdikliimzabeyannamesi,

2) Tnzel kiqi olmasr halinde, ilgisine gore ttizel kiqiligin ortaklan, iiyeleri veya kuruculap ile ti.izel
kigiligin yonetimindeki g<irevlileri belirten son durumu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamammtn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasr halinde, bu bilgilerin tiimrinti g6stermek iizere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gosteren belgeler ile ttizel kiqili[in noier tasdikli imza
sirktileri.

b) idari $artname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve eki cetvel.

c) idari $artnamede belirlenen gegici teminata iligkin gegici teminat mektubu veya gegici teminat
mektuplan drqrndaki teminatlarrn Qorum Merkez Kiiylere Hizmet Gdttirme Birlifii bagkanl[rnrn
Halk Bankast Qorum $ubesinde agrlmrq bulunan TR76 0001 2009 3120 0016 0002 39 iban nolu
hesaba yatrnldr[rnr gosteren makbuzlar.

9)idari gartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, qekli ve igeri[i Mal A|mr ihaleleri
Uygulama Yonetmeli[inde diizenlenen yeterlik belgeleri.

d) Vekdleten ihaleye katrlma halinde, vekil adrna dtizenlenmiq, ihaleye katrlmaya iligkin noter
onaylr vekAletname ile vekilin noter tasdikh imzabeyannamesi.

e) isteklinin ortak giriqim olmast halinde, idari qartname ekinde yer alan standafi forma uygun ig

: Sozlegmenin imzalanmasrna miiteakiben 45 takvim giinii iqerisinde
teslim edilecektir.
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istenilen belgeler ile yeterlik defierlendirmesinde uygulanacak
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ortakh[r beyannamesi.

f) ihale konusu iqin tamamr veya bir krsmr alt yi.iklenicilere yaptrrtlamaz.

g) Ttizel kigi tarafindan iq deneyimi gostermek tizere sunulan belgenin, ttizel kiqilifiin yansrndan
fazla hissesine sahip ortafirna ait olmasr halinde, ticaret ve sanayi odasr/ticaret odasr btinyesinde
bulunan ticaret sicil memurluklan veya yeminli mali mtiqavir ya da serbest muhasebeci mali mtiqavir
tarafindan ilk ilan tarihinden sonra diizenlenen ve di.izenlendifii tarihten geriye do[ru son bir yrldrr
kesintisiz olarak bu gartrn korundu[unu gosteren belge,

4,1.2. ihaleye iq ortakhfr olarak teklif verilmesi halinde;

iq ortakh[rntn her bir ortafir tarafrndan idari qartnamenin 7.1. maddesinin (a) bentlerinde yer
alan belgelerin ayrr ayn sunulmasr zorunludur. iq ortakh[rnrn tiizel kiqi ortalr tarafindan, ig
deneyimini gostermek izere sunulan belgenin tiizel kiqili[in yarrsrndan fazla hissesine/en azoh 5l
hissesine sahip orta[tna ait olmasr halinde bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadrr.

4.2. Ekonomik ve mali yeterlifie iliqkin belgeler ve bu belgelerin taqrmasr gereken kriterler:
4.2.1Bu madde bog brrakrlmrqtrr.

4.3. Mesleki ve teknik yeterli[e iliqkin belgeler ve bu belgelerin taqrmasr gereken kriterler
4.3.1. Yetkili satrcrhfir veya imalatgrh[r gcisteren belgeler:

a) imalatgr ise; imalatgr oldu[unu gdsteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satrcr veya yetkili temsilci ise; yetkili satrcr ya da yetkili temsilci oldu[unu gosteren belge
veya belgeler,

c) Tiirkiye'de serbest btilgelerde faaliyet gosteriyor ise yukandaki belgelerden biriyle birlikte sundu[u
Serbest Biilge Faaliyet Belgesi.

isteklilerin yukarrda sayrlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasr
yeterli kabul edilir.

isteklinin imalatgr oldufiu agafirdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) istekli adrna diizenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) isteklinin tiyesi oldulu meslek odasr tarafindan aday veya istekli adrna di.izenlenen Kapasite
Raporu,

c) isteklinin kayrth oldu[u meslek odast tarafindan aday veya istekli adrna dtizenlenen imalat
Yeterlik Belgesi,

9) isteklinin kayrth oldufiu meslek odasr tarafindan aday veya istekli adrna diizenlenmiq ve teklif ettifii
mala iliqkin Yerli Mah Belgesi.

istekli imalatgr ise bu hususu yukarrda sayrlan belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.

4.3,2. Tedarik edilecek mallann numuneleri, kataloglan, foto[raflan ile teknik qartnameye cevaplarr
ve agrklamalan igeren doktiman:

istekliler teklif ettifii iirtinlerin teknik qartnameye cevaplarlnr ve kataloglannr (teklif edilen ilriin
igaretlenerek) teklif zarfi igerisinde sunacaklardrr.
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5.Ekonomik agrdan en avantajh teklif en diiqiik fiyat esasrna gdre belirlenecektir.

4.4. Benzer iq olarak kabul edilecek iqler aqafrda belirtilmiqtir:
4.4.1. Bu madde boq brrakrlmrgtrr.

4.5. isteklinin organizasyon yaplsrna ve personel durumuna iligkin belgeler

4.5.1. Bu madde boq brrakrlmrgtrr.

5 - Ekonomik agrdan en avantajh teklif en diiqtik fiyat esasrna g6re belirlenecektir.
6 - ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
7 - ihale dokiimanrnrn giiriilmesi ve satrn ahnmasr:
7.1. ihale doktimant, idarenin adresinde gdrtilebilir ve 250.00 TL kargrh[r aynr adresten temin
edilebilir.(Dosya Ahndr Bedelleri Birlifin Halk Bankasr Qorum gubesinde agrlmrq bulunan TR76
0001 2009 3120 0016 0002 39 iban nolu vadesiz hesabrna yatrnlacaktrr.)
7.2.Ihaleye teklif verecek olanlarrn ihale doktimanrnr satrn almalan zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merkez Kiiylere Hizmet Giitiirme Birlifii Baqkanhg -
Qorum Valilifi Ek Hizmet Binasr C Blok 2.Kat adresine elden teslim edilebilecektir
9- istekliler tekliflerini, Her bir i9 kaleminin miktarr ile bu ig kalemleri igin teklif edilen birim
fiyatlarrn garplml sonucu bulunan toplam bedel iizerinden teklif birim fiyat geklinde verilecektir. ihale
sonucu iizerine ihale yaprlan istekliyle birim fiyat sozleqme imzalanacaktrr
10 - istekliler teklif ettikleri bedelin oZ3'tinden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda geqici
teminat vereceklerdir. (Teminat mektubu haricindeki teminatlar, Birlilin Halk Bankasr eorum
$ubesinde agrlmrg bulunan TR76 000f 2009 3120 0016 0002 39 iban nolu vadesiz hesabrna
yatrrrlacaktrr.)

l1 - Verilen tekliflerin gegerlilik stiresi, ihale tarihinden itibaren en az30 takvim gi.inti olmaldrr.
12 - Teslim Alma ve Taqrmal

Sattn altnacak, GNSS Otqrim seti ve ekipmam (2 adet GNSS ahcrsr, 1 adet kontrol tinitesi ve
ekipmanr) Sozlegmenin imzalanmasrna mtiteakip Qorum Merkez Kiiylere Hizmet Gtitiirme Birlifii
Cofrafi Bilgi Sistemi birimine 45 takvim giinri igerisinde teslim edilecektir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14 - ihale doktimantnda belirtilmeyen hususlara bu ilanda yer verilmemiqtir.
15 - ihale, K0ylere Hizmet Gotrirme Birlifi ihale Yonetmeli[i Htikrimlerine gore yaprlacak olup,
idare ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir.

Vali a.
Vali Yardrmcrst
Birlik BaEkanr

04.01 .2019 Birlik Pers.

04.01.2019 Birlik Miid.
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