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KURŞUNLU İLÇESİ  KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 'NA  

AİT ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ 

 

 

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler                                                                                                                                                                             

1.1-İş sahibi İdarenin;  

      a)  Adı: KURŞUNLU KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI   

      b)  Adresi: Kurşunlu Kaymakamlığı Köylere Hizmet götürme Birliği Başkanlığı Cömertler Mah.Hasan Ceylan 

Cad.No: 6 Kurşunlu/ÇANKIRI 
      c)  Telefon numarası:0 376 4651025  

      d)  Faks numarası    :0 376 4652492  

  İstekliler, İhaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat 

kurmak suretiyle temin edebilirler. 

 Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler  
 İhale konusu işin;   

      a)  Adı: KURŞUNLU İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA AİT  1 ADET 

BİNEK OTOMOBİL SATIŞI İŞİ. 
      b)  Miktarı, türü, niteliği ve hizmet alımlarında iş tanımı: Teknik Şartnamenin 7. Sözleşme 

tasarısının 3.3. maddelerinde  belirtilmiştir. 

      c)  Yapılacağı yer: Çankırı İli Kurşunlu ilçesi. 

      d)  İşe ait (varsa) diğer bilgiler:  

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler  
      a)  İhale tarihi: 18.02.2021 

      b)  İhale saati:  13:00 

      c)  İhale Usulü: K.H.G.B. İhale Yönetmeliğinin 18. maddesine göre Açık İhale Usulü. 
(muhammen bedelden başlamak üzere açık arttırma ve sözlü teklif ) 

      ç)  Tekliflerin verileceği yer: Kurşunlu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 

Başkanlığı                                    

d) Teklifler, 18.02.2021 saat:12:45’e kadar yukarıda belirtilen yere elden teslim edilecektir. Son 

teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirilmeye alınmaz.  

e) İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz. 

Madde 4- İhale dokümanının Görülmesi ve Temini: 

 

a) İstekliler, ihale dokümanını; Kurşunlu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının,   

Cömertler Mah. Hasan Ceylan cad.No:6 Kurşunlu/ÇANKIRI adresinden veya Kurşunlu 

Kaymakamlığının  www.kursunlu.gov.tr resmi internet adresinden  indirerek temin edebilirler. İhale 

dokümanı Birlik tarafından hazırlanır, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulası ile 

birlikte istekliye verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve 

belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Birlik bu incelemeden sonra isteklinin, ihale 

dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair dizi 

pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır. 

b) İstekli, ihale dokümanını satın almakla ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul 

ve kuralları kabul etmiş sayılır. 

c) İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirilmeye 

alınmaz. 

Madde 5- İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri                                                                                                                                                                      

5.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı,      

  b)   Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

  c)   Başkası adına vekil olarak katılanların, noterden onaylı vekaletname örneğini ve tüzel 

kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini ve yetki belgesini 

komisyona vereceklerdir. 

 d) Muhammen bedelin % 3'den az olmamak üzere Geçici Teminatın yatırıldığına dair belgeyi 

ihale komisyonuna vereceklerdir. 

http://www.gelibolu.gov.tr/
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    5.2-İhaleye katılımda yeterlik kriterleri: Bu madde boş bırakılmıştır. 
     5.3-İhale dışı bırakılma durumları; Aşağıda belirtilen durumlardaki yerli istekliler ihale dışı 

bırakılır;(Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği'nin 11. Maddesi) 

a. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, 

işlerini askıya alan, 

b. İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı 

mahkeme idaresi altında bulunan, 

c. Mevzuat Hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan. 

      ç)   Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan. 

d. İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla 

hüküm giyen.        

e. İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, ihaleyi yapan Birliğe yaptığı işler sırasında iş veya 

meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu, Birlik tarafından ispat edilen. 

f. İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men 

edilmiş olan. 

g. Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi veveya sahte belge 

verdiği tespit edilen. 

      ğ)  Bu Şartnamenin 5.4 üncü maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye 

katılanlar. 

5.4-İhaleye katılamayacak olanlar: Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak kendileri 

veya başkaları adına hiçbir şekilde Birliğin ihalelerine katılamazlar:(Köylere Hizmet Götürme 

Birliği İhale Yönetmeliği'nin 11. maddesinin ğ) bendi). 
a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu 

İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri 

gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 

sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve 

hükümlü bulunanlar. 

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 

c) Birliğin ihale yetkilisi. 

ç)Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. 

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci 

dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. 

e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim 

kurullarında görevli bulunmadıkları anonim şirketler hariç). 

       f) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir 

kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi 

nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal 

edilir.”İhalenin iptaline neden olan hususun tespit edildiği güne kadar yapılan işlerin bedeli 

ödenmez.” 

Madde 6- İsteklilerce İhale Dokümanında Açıklama İsteme ve Açıklama Usulleri; 
 İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç 

duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden 3 gün (ihale günü hariç) öncesine kadar yazılı 

olarak bu şartname hükümleri doğrultusunda teklif verenler tarafından açıklama talep edilebilir. Bu 

tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Açıklama talebi Birlik 

Başkanlığınca uygun görülmesi halinde yetkili personel tarafından yazılı olarak Birlik Bürosundan 

son teklif verme gününden önceki gün mesai bitimine kadar temin edilecektir. Talep eden diğer 

isteklilere de bu açıklama verilir. Ancak açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez. 

Madde 7- Ulaşım, Sigorta, Kdv,Vergi, Resim ve Harç Giderlerinden Hangisinin Teklif 

Fiyatına Dahil Olacağı; 

     Her türlü vergi, kdv,resim, harç ve diğer giderler ile ayrıca,  Taşıt Alım ve Ek Taşıt Alım Vergisinin 

ödenmesinin gerektiği hallerde, bu vergiler alıcı tarafından ödenir. ve alıcı tarafından verginin ödendiğini 

gösterir belgesinin işlemlerin tamamlanmasından önce ihaleyi yapan idareye ibraz edilmesi gerekmektedir. 
 

Madde 8- Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulmasına İlişkin Hususlar; 
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     a) Tekliflerin hazırlanması ve sunulması; Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa 

konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait 

olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf 

geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen 

diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve 

soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait 

olduğu yazılır. 

    b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif 

edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, 

düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle 

yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç 

yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale 

dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile 

açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, 

silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. 

   c) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına 

(Yetkili Birlik Personeli ) verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın 

iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel 

kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına (Yetkili Birlik Personeli)verilir. 

Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler 

değerlendirilmeye alınmaz. 

   d) Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

   e) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri hak 

ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü 

ihaleye teklif verebilir. İhale aşamasında ortaklardan kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına 

dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak belirtilir. İş ortaklığı anlaşma ve 

sözleşmelerinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde 

müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir. 

Madde 9-Tekliflerin Açılması, Değerlendirilmesi ve İhale Kararları; 
   a)Teklifler, ihale şartnamesinde belirtilen ihale saatine kadar Birliğe verilir. İhale komisyonunca 

tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır.  

   1- İhale komisyonunca bu şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir 

tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. 

   2- İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede zarfın üzerinde 

isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu, 

ihaleyi yapan birliğin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp 

mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir 

tutanakla belirlenerek değerlendirilmeye alınmaz. 

  3- Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin 

belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup, 

olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun 

olmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakılmasına karar verilir. Bu işlemler 

sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan istekliler 

tekliflerini ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. 

  4- Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine 

ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı 

belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. 

  5- Uygun bulunan teklifler incelenerek; 

        - İhalenin yapıldığı, ancak ihale yetkilisinin onayına bağlı kaldığı, 

        - İhalenin yapılmadığı, 

 Hususlarında birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, 

komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve bu durum hazır bulunanlara bildirilir. 

  6- İstekliler tarafından sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi 

eksikliklerinin giderilmesine ilişkin bilgi ve belgeler ile kamu kurum kuruluş ve kişilerce 
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düzenlenen belgenin taşıması zorunlu asli unsurları dışında, içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak 

nitelikte olan, istekliden kaynaklanmayan bilgi eksikliklerinin giderilmesi ihale bitmeden 

tamamlanacaktır. İhale komisyonu, tekliflerde aritmetik hata bulunup bulunmadığını kontrol etmeye 

ve isteklilerden düzeltme talebi bulunmaya yetkilidir.  

  7- Uygun bedelin tespiti; 

Açık İhale Usulünde. Artırmalarda uygun bedel; yaklaşık maliyetten aşağı olmamak üzere teklif 

edilen bedellerin en yükseğidir. İsteklilerin yazılı teklifleri değerlendirildikten sonra, Köylere 

Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği'nin 38. maddesine göre teklif alınacaktır. 
    (1) Açık ihale Usulü ile yapılan satım, kiraya verme ve mülkiyetin üzerinde sınırlı ayni hak tesisi 

ihalelerinde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya 

tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini sözlü 

olarak yenilemelerini isteyebilir. Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en yüksek tekliften daha 

yüksek  teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi veremeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Hiçbir istekli 

bu aşamada yazılı olarak oluşan en yüksek tekliften daha yüksek teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin 

iptaline karar verir. 

 (2)Kapalı olarak teklif veren istekliler, yazılı teklif vermedeki numara sırasıyla sözlü olarak yeni 

tekliflerini söylerler. Sırası gelen istekli ya yeni teklifini söyler veya ihaleden çekildiğini açıklar. Bu turlar 

diğer isteklilerin çekilip bir tek istekli kalıncaya kadar devam eder.  

   

Madde 10- İhale Kararının Onaylanması 
      a) İhale Komisyonu tarafından alınan İhale Kararları, İhale Yetkilisince karar tarihinden itibaren 

en geç beş (5) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. Bu süreye ihalenin yapıldığı gün dahil 

değildir. 

        b) İhale Yetkilisince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İhale; kararın İhale Yetkilisince 

onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde hükümsüz sayılır. 

Madde 11- Geçici ve Kesin Teminat Oranları İle Teminatlara Ait Şartlar 

11.1-a)Muhammen bedelin % 3'nden az olmamak üzere geçici teminat alınacaktır. 

         b)Teminat Olarak aşağıdaki değerler kabul edilir. 

         1) Tedavüldeki Türk Parası       

         2)  Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları. 

         3)  Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine 

düzenlenen belgeler.  

         c) Teminat Mektupları dışındaki teminatlar İhale Komisyonunca teslim alınmaz. Teminat 

mektupları dışındaki teminatların Birlik Personeli olan Gerçekleştirme Görevlisi veya Muhasebe 

Yetkilisine teslim edilmesine ve makbuz veya alındı belgesinin Teklif Zarfı içinde sunulması 

gerekmektedir. 

        d) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

        e) Her ne suretle olursa olsun, Birlik tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine 

ihtiyati tedbir konulamaz. 

        f) İhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektupları İhaleden sonra Birlik Mali Hizmet 

Yetkililerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. 

        g)İhale üzerine kalan isteklinin geçici teminatı, yükleniciye devir işlemlerinin 

tamamlanmasından sonra iade edilir. 

11.2- a) Kesin Teminat: Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine 

getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmadan önce Yükleniciden İhale Bedeli üzerinden 

hesaplanmak suretiyle yüzde altı (% 6) oranında kesin teminat alınır. 

       b) Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

       c) İhale üzerine kalan isteklinin iş ortaklığı olması halinde, toplam kesin teminat miktarı 

ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 

11.3- Kesin teminatların geri verilmesi; Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine 

uygun olarak yerine getirildiği, yüklenicinin bu işten dolayı Birliğe her hangi bir borcunun olmadığı 

tespit edildikten sonra ve ilgili kurumlardan ilişiği olmadığına dair belgenin Birliğe ibrazından 

sonra genel hükümlere göre ve Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 48.maddesine 

göre alınmış olan kesin teminat yükleniciye iade edilir. Bu tespit tarihinden itibaren iki yıl içinde 

Birliğin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat 
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mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin 

bitiminde hazineye gelir kaydedilir.  

 

Madde 12- İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesinde Birliğin Serbest Olduğu; 
       a) Birliğin gerekli gördüğü veya İhale dokümanında yer alan belgelerde Birliğin, İhalenin 

yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği 

hallerde ihale, ihale saatinden önce Birlik tarafından iptal edilebilir. 

     b) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ihale 

ilanındaki usulle ilan edilerek duyurulur. İhalenin iptal edildiği ana kadar teklif vermiş olanlara 

ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün 

teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi 

nedeniyle isteklilerce Birlikten herhangi bir hak talebinde bulunulamaz 

Madde 13- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptal Edilmesinde Birliğin Serbest 

Olduğu 
     a) İhale komisyonunun kararı üzerine Birlik, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi 

iptal etmekte serbesttir. Birlik bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük 

altına girmez.  

     b) İhale Komisyonu, zorunlu hallere münhasır olmak üzere gerekçesini belirtmek suretiyle 

ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Birliğin ihaleyi yapmama kararı kesindir. 

     c) İhalenin yapılmaması halinde bu durum, Birlik merkezinin bulunduğu yerde İhale İlanında 

olduğu gibi uygun vasıtalarla ilan edilir.  

     d) İsteklilerden birinin yazılı talepte bulunması halinde İdare, ihalenin iptal edilme gerekçelerini 

de talep eden istekliye bildirecektir. 

Madde 14- İhale Konusu İşin Başlama ve Bitirme Tarihi, Yapılma Yeri, Teslim Şartları ve 

Gecikme Halinde Alınacak Cezalar 

14.1-a) İhale Yetkilisince onaylanan İhale kararı, onaylandığı günden itibaren en geç 3 iş günü 

içerisinde üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle tebliğ edilecek veya iadeli 

taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanacaktır. 

       b) Mektubun postaya verilmesini takip eden 7 nci gün karar istekliye tebliğ edilmiş sayılacaktır. 

    c) İhale kararının İhale Yetkilisince iptal edilmesi halinde de durum istekliye aynı şekilde 

bildirilecektir. 

       d) İhale kararları, Birlik binasında uygun vasıtalarla duyurulacaktır. 

    e) Sözleşme, Birlik tarafından hazırlanır ve İhale Yetkilisi ile Yüklenici tarafından süresi 

içerisinde imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün 

ortakları tarafından imzalanır. 

14.2- a) İhale konusu işin başlama tarihi: Onaylanan ihale kararının yükleniciye tebliğ tarihinden 

itibaren 10 (on) gün içinde yüklenici ihale bedelini,   Ziraat Bankası Kurşunlu Şubesi nezdindeki    

TR23 0001 0002 8113 6260 01 5001 nolu hesaba yatırarak, ihale ile ilgili vergi, resim, harçları ve 

diğer giderleri ödediği tarihten itibaren satın aldığı aracı 7 (yedi) gün içerisinde teslim alacaktır. 

          b) İhale konusu işin yapılma yeri: Kurşunlu İlçesi 

14.3- Teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar: 

    Yüklenici malı (aracı)  almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse 

mal ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur. Mal birinci defa kendisine ihale 

olunan kimseden, iki ihale arasında fark ve diğer zararlar veya ikinci ihalede talip çıkmaması 

sebebiyle ihale yapılmadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ayrıca bir hüküm 

alınmasana hacet kalmaksızın bu şartnamede hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece 

yapılan her nevi masraflar alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur. Mal bedeli ihale yapılan 

şahıstan tahsil edilemediği müddetçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam eder. 

Madde 15- Fiyat Farkı Ödenmeyeceği: Ödenmeyecektir. 

          

Madde 16-Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili  Diğer Giderlerin Yüklenici 

Tarafından Ödeneceği; 

 Her türlü vergi, kdv, resim, harç ve diğer giderler ile ayrıca,  Taşıt Alım ve Ek Taşıt Alım Vergisinin 

ödenmesinin gerektiği hallerde, bu vergiler alıcı tarafından ödenir ve alıcı tarafından verginin ödendiğini 

gösterir belgesinin işlemlerin tamamlanmasından önce ihaleyi yapan idareye ibraz edilmesi gerekmektedir. 
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Madde 17- Çeşitli Hükümler; 

23.1-Birliğimiz Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabi olup, Birliğimiz 

tarafından yapılan ihalelerdeki yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda,4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu,4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

23.2-Bu şartnamede hüküm bulunmayan hususlarda 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 

sayılı, Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği  hükümleri 

uygulanır. İhaleye teklif veren tüm istekliler işbu yönetmelik hükümlerinden sorumludur. 

23.3-Kurumumuz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

istediğine vermekte tamamen serbesttir. 

Madde 18-Anlaşmazlıkların Çözüm Şekli: 
Uygulamadan doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde KURŞUNLU Mahkemeleri ve İCRA 

Daireleri yetkilidir. 

 

 

        İDARE 

 

 

 
        İlyas ÖZTÜRK 
        Kaymakam V.                                                                                                      

        Birlik Başkanı 


