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ADIYAMAN ÖĞnprıı,mxrÜ ve AKŞAM SANAT OKULU MÜDtJRLÜĞÜ

Kurumumuz Terzi bölümünün amortisman bedeli karşılığı 30 ( Otuz ) ay kiraya verilmesi 2886 sayılı
Devlet İhale Karıunun 51/g maddesine göre pazarlık usulü yöntemiyle aşağıda belirtilen tarih ve saatte ihalesi
yapılacaktır.
Madde 1- İş Sahibi İdareye ait Bilgiler
1.1- Iş sahibi idarenin ;

a) Adı
b) Adresi
c) Telefon numarası

d) Faks numarası

Adıyaman Öffetmen evi ve ASO Müdürlüğü
Sıratut Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:4 / Adıyaman
0416 2|4 24 ||
041621671 69

e) İlgill personelin Adı Soyadı/ ünvanı : Kemal UYANDI -'feknisycn
Madde 2- İtıale Konusu İşe İllşl<ln Bilgiler

İhale konusu işin;
a) Adı: Adıyaman Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü binası içinde bulunan Terzi bölümünün 3i} ay süre ile
amortisman bedeli kiraya verilmesi işi.

b) Miktarı: Sözleşme imzalandığı tarihte işe başlar. 30 ( Otıız ) ay sonra sona erer.

Madde 3- İhaleye İllşl<ln Bilgiler
a1 İlıale usulü: 28116 sayılı Devlet İhale Kanunu 5l/g maddesi uyannca Pazar|ık usulü ile ihaleye konulmuştur.
b) İhalenin yapılacağı adres: Sıratut Mah. Cumhuriyet Cad No: 4 / Adıyaman Ögetmenevi ve Akşam Sanat
Okulu Müdürlüğü

c) İnale tarihi: 11.04.2017- Salı Günü
d) İhale saati: 10:30

e) İhale komisyonu toplantı yeri: Adı1,,aman Öğretıı,ıeııevi ve Akşaııı Saırat Okulıı N4üdürliiği.l UZEM Salonu
Madde 4- İlıale Dokümanının Görülmesi ve Temini
4.1. İhale dokümanı aşağıda beliıtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların
İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Adıyırman Ögıetı-ı,ıeıı Evi Akşaın Saııat Okulu Müdürlüğii'nde
görtilebilir.

b) İhale dokümanının satın alınabileceğiyer: Aciı.vaınaıı Ögretıneııevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğii

cl İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahit): 50,00 (Elli )TL
4.2. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları
kabul etmiş sayılır.
Madde 5- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati
5.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati: 11.04.2017- Salı Günü Saat:l0:30
5.2. Tekliflerin sunulacağı yer: Adıyaman Öğetmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü bulunan Berber
bölümünün 30 ay süre ile amortisman bedeli kiraya verilmesi işi ihale Komisyon başkanlığına

a) Son teklif verme tarihi(ihale tarihi) : fl.aLlafi - SaIı Günü
b) Son teklif verme saati (ihale saati) : 10:3ü
Madde 6- İhateye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında ihale komisyonuna
sunmaları gerekir:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:

A. Kanuni ikametgAh olması,
B. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi
C.Terzi Ustalık Belgesi bulunması/usta öğretici belgesi
D. Imza sirküleri vermesi,
a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdik|i imza sirküleri,



b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli
tüzel kişiliğin sirkülerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu
Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c. Ortak girişimin olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya
fikralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)

E. istekliler adına vekileten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekdletnameleri ile
vekdleten iştirak edenin noter tasdik|i imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı ti.izel

kişiliğin siİktılerinin, bu tiizel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri
Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
F. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
G. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile
ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi
verilir. Ayrıca gurubun büttin ortaklan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla
imza|ayacaklardır.)

d. Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname

ile vekilin noter tasdik|\ imza beyannamesi,

e. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartnamede yazılıveya ilanda yazılı olan (a),(b),(c) ve (d) bentlerinde
istenilen belgelerin tamamını sunması ve iş ortaklığı beyannamesi sunması gerekir.

D. İmza sirküleri vermesi,

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdik|i imza sirküleri,

b. Tüzel kişi olması halinde, tiizel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

E. Diğer Belgeler:

F. Teklif ettiği Bedelin %o 3 oranında geçici teminat vermesi,

İlgili mevzuata göre geçerli banka teminat mekfubu verilecek veya İdarenin Ögretmenevi ve ASO Müdürlüğü T.C
Ziraat Bankası Adıyaman Şubesi TR 960001000184362159915001 iban numaralı işletme hesabına yatırılan
tutarın makbuzu

G. İstekliterin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile
ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi
verilir. Ayrıca grubun bütiin ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla
imzalayacaklardır.)

M. İhale doktlmanı Satın alındığına dair DekonVTahsilat Makbuzu/Fatura

N. Şekli ve içeriği idarece belirlenen ihale dokümanında yer alan Teklif Mektubu

O. Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı.(Son bir ay içerisinde alınmış olmalıdır.)
P. İhale doktlmanının satın alındığına dair belge.
Tüm belgeler ihale saatinden önce lhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 9- İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.
Madde 10- Muhammen Bedel30 ( Otuz ) ay 5.800.00 (Beşbinsekizyüz) TL KDV hariç'tir.
Madde 11- İhalem|z 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. ğasak fiil ve davranışlar
hariç)
Madde 12- İ§ bu ilan 12 (on iki ) maddeden ibaret olup idareyi ve isteklileri bağlar.

imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri

İş bu ilan metni idaremizce hazırlanmrştır. 6[},*
,/ s"orı. ruı\ç

Öğretmenevi ve ASO Müdürü


