
T.C.
KIRKLARELi VALiLİĞi

Kırklareli İli Merkez İlçesi Köylerine Hizıııet Götürme Birliği

SAYI:
KONU:

M.39.9.MEK.0.00.00.00/259
ihale iıanı

EKLER
l - Lüleburgaz Ahmetbey Cumhuriyet ortaokulu onr. Doğalgaz Döni§üm işi
2-Vize Anadolu İmam Hatip Lisesi Onr. Doğalgaz Dönüşüm işi
3-Kırklareli İli Vize İlçesi Vize Anadolu Lisesi Onanm işi

09l0812022

İan(2Sayfa)
İlan(2Sayfa)
İlan(2Sa},fa)

KIRKLARELi BELEDiYE BAŞKANLIĞI

Yazımız ekindeki ilanlann 0910812022 tarihinde Belediye ilan tahtasına asılarak bir hafta
asılı kalması ve hoparlör ilanr yapılmasına, aynca ilan yapıldığına dair cevabi yaz] n tarafımva
gönderilmesi hususunda;

Gereğini arz ederim.

Bilal KU LU
Birlik Müdürü

Dağıtımı
Kırklareli Belediye Başkanlığı
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdiirlüğü
Bilgi İşlem Şube Müdiirlüğü

Adres:Karakaş Mahallesi Özgürlük ve Demokrasi Meydanı Valilik Hizrnet Binası No:5 / Kırklaıeli
Ayrıntılı Bilgi İçin Irtibat Kader UZELTeI: (0288) 214 5l55 - Fıks: (0288) 214 518l
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Krrklareli İli Vize İlçesi Vize Anadolu Lisesi Onanm İşi Köylere Hizmet Göttirme Birliği İhale
Yönetmeliğiniı 18.maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

Ek:2

Ilan Tarihi:

2) İnalenin :

a) Adı :

b) Niteliği, Tiirü ve :

Miktan

iııa,r,p iı-axr

09/08l2022

Kırklareli Ili Merkez Ilçesi Köylerine Hizmet Götiirme Birliği
Karakaş Mahallesi Özgiirliik ve Demokrasi Meydan
Valilik Hizmet Binası No:5 - 39020 Iirklareli
0288 2l4 5l 55
0288 2l4 5l 81

Kader üZEL

Kırklare[ İli Vize İlçesi Vize Anadolu Lisesi Onırım İşi
Açık lhale Usulüyle Kırklareli lli Vize llçesi Vize Anadolu Lisesi
Onanm İşi

3) İhale Konusu İşin :

a) Yapılacağı Yer : Krrklarelil Vize İlçesi

41 İnale Konusu İşin
a) Başlama Tarihi Sözleşmenin yapıldığınrn tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü

içinde işe başlanrlacaktır. Yi.iklenicinin mazeretinin idare larafindan
uygun bulrınması halinde bu süıe uzatılabilir.
Yer tesliminden itibaren 40 (kırk) takvim gilnüdü.b) Bitirn Tarihi

5) Ihaleye Katılabilme Şartlan ve Istenilen Belgeler

5.1.
5.2.

Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon, faks ve varsa eleklronik posta adres bilgileri
Kayıth olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi;
Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret
velveya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kaytlı olduğunu gösterir belge,
Tiizel kişi olması halinde, Tilzel kişiliğin siciline kayıtlı bu|unduğu Ticaret veya Sanayi
Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri:
Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.
Tiizel kişi olması halinde, şirket ortaklannıı hisse durumlannı ve şirketteki görevlerini
belirten, son durumu gösterir Ticaıet Sicil Gazetesinin aslr veya noter tasdikli örneği ile
tiizel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri)
Vekileten ihaleye katılma halinde istekli adrna katılan kişinin teklif vermeye yetkili
olduğıınu gösterir Noter tasdikli veköletname ile Noter tasdikli imza beyannamesi.
İsteklinin iş ortakiığı olması halinde, ihale aşamasında ortaklardaıı kendi aralarında
yapııklan iş orlakl ığı anlaşması istenir. (İş or|aklığı anlaşmasında pilot ortak belinilir. İş
o(aklığı anlaşma ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya ttizel kişilerin
taahhüdiin yerine getirilmesinde mi§tereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir.)

5.3.

5.4.

5.5

1) İdarenin
a) Adı

b) Adresi

c) Telefon-
Belgegeçer-Gsm

d) e_posta adresi
e) İlgili Personel



5.6 Köylere Hizrrıet Götİİrme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d),
(e), (0, (g), (ğ) bentlerinde salılan ihale dışı bırakılma durumlannda olunmadığına ilişkin
yazıh taahhütname.
İhaıe dokiimanındaki ömeğine uygun Anütar Teslim Götiirü Bedel Teklif Mektubu
İhale dokiimanının satrn alındrğına dair belge.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecekıir.
İhale konusu ve benzeri iş bitirdiğine dair belge.
İhale tarihinden en çok l ay öncesine ait Mevzuat hfüiimleri uyıınnca kesinleşmiş vergi
borcu ve sosyal güvenlik prim borcu o|madığına dair belge.

5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.1 l.

6) İhale dokümanı Kırklareli İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götiirme Birliğinde gortilebilir. İhale
dokümanr bedeli 500,00 TL'diı. İstekliler İhale doktlman bedelini Birliğimizin T.C. Halkbank
Krrklareü Merkez Şubesi TR47 0001 2009 5520 0016 0000 46 IBAN numaralı banka hesabına
yatırmak suretiyle CD-harici disk ortamında (ya da dokiiman verilmek suretiyle) temin
edilebileceklerdir. İhaleye leklifverecek olanlann ihale dokiimanını satın almalan zorunludur.

D İhalenin
a) Yapılacağı Yer
b) Tarih / Saat

: Krklıreli fu Özel İdır€si Eiumet Birimleri Meclis Toplanh Salonu
: 1610812022 Salı Saat: 15.00

E) Teklifler, |6n8n022 Sılı giiııü, yukanda belirtilen saate kadar bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve
tiizel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafiıdan ihale komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya
iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz-
Komisyon Başkan-lığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

9) İstekliler teklif ettikleri bedelin 7o 3 'iinden az olmamak tizere isteklilerce belirlenecek tutarda
geçici teminat nakit veya mektup olarak alınır. İstekliler Geçici teminatlannr Birliğimizin
T.C. Halkbank lftrklareli Merkez Şubesi TR47 0001 2009 5520 0016 0000 46 IBAN numarah
banka hesabına yatırabileceklerdir.

10) İstekliler tekliflerini Anahtar Teslim Götiirü Bede| üzerinden düzenleyecektir

11) Verilen tekliflerin geçerlilik siiresi, ihale taıihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim giinü
olmalıdır.

l2'1Beruer İş: İhale konusu alım veya almın kilümleriyle nitelik ve büyüklfü bakımından benzerlik
gösteren, aynr veya benzer iiretim usul ve tekniğiyle iiretilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve
uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri balomrndan benzer özellik taşıyan işlerdir.

13) Bu işle ilgili fiyat fark_ı ve avans verilmeyecektir.

ı4) ihale, 2810412007 l€ıİiili Köylere Hizrrıet Götiirme Birliği ihale Yöneüneliğine göre yapllacaktır.

15) İdare ihaleyi yapıp yapmamatıa serbesttiı.

İüan Olunur. 09 10812022



Ek:2
irrarR ir,ı.Nı

Vize Anadolu İnım Hatip Lisesi Onr. Doğalgaz D6nüşüm \i Köylere Hizmet Götiirme Birliği
İhale Yönetrneliğinin l8.maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İlan Tarihi: : 0910812022

l) İdırenin
a) Adı

b) Adresi

c) Telefon-
Belgegeçer-Gsm

d) e3osta adresi
e) İlgili Personel

2) Ihalenin :

a) Adı ,.

b) Niteliği, Tiirü ve :

Miklan

Kırklareli İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği
Karakaş Mahallesi Özgiirliik ve Demokrasi Meydanr
Valilik Hizıııet Binası No:5 - 39020 Kırk-lare
0288 2l4 5l 55
0288 2l4 5l 81

Kader ÜZEL

3) İhale Konusu İşin :

a) Yapılacağı Yer : Kırklareli/ Vize İlçesi

41 İlıaIe Konusu İşin :

a) Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) iş gtinü
içinde işe başlanılacaktır. Yiiklenicinin mazeretinin idare tarafiıdan
uygun bulunması halinde bu stire uzatılabilir.
Yer tesliminden itibaren 40 (kırk) takvim giinüdür.b) Bitim Tarihi

5) İhaieye Katılabilme Şartlan ve İstenilen Belgeler

5.1.
5.2.

Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon, faks ve varsa elektronik posta adres bilgileri
Kaytlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi;
Gerçek kişi olmaı halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret
ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğıuıu gösterir belge,
Tiizel kişi olması halinde, Tiizel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi
Odasından, ihalenin yapıldığı yl içerisinde alınmış, ti.izel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri;
Gerçek kişi olmasr halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.
Tiizel kişi olması halinde, şirket ortaklannın hisse durumlanru ve şirketteki görevlerini
belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile
ttizel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri)
Vekileten ihaleye katılma halinde istekli adna katılan kişinin teklif vermeye yetkili
olduğunu gösterir Noter tasdikli vekAletname ile Noter tasdikli imza beyannamesi.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale aşamasında ortaklardan kendi aralannda
yapt*]an iş ortaklığı anlaşması isıenir. (İş ortaklığı anlaşmasında pilot ortak belirtilir. İş

ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya ttizel kişilerin
taahhüdiin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir.)

5.3.

5.4.

5.5.

Vize Anadolu İmam Hatip Lisesi Onr. Doğalgaz D6nüşüm işi
Açık lhale Usulüyle Vize Anadolu Imam Hatip Lisesi Onr.
Doğalgaz Dönüşüm işi



n
5.6. Köylere Hizrrıet Götiirrne Biıliği İhale Yönetmeliğinin 1l. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d),

(e), (0, (g), (ğ) bentlerinde sayılan ihale dışı bırakılma durunlannda olıınmadığına ilişkin
yazılı taahhütname.
İhale dokiimanmdaki ömeğne uygun Anahtar Teslim Götiirii Bedel Teklif Mektubu
İhale dokiimanınrn satrn alındrğına dair belge.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecekth.
İhale konusu ve benzeri iş bitirdiğine dair belge.
İhaüe tarihinden en çok 1 ay öncesine ait Mevzuat hiikilmleri uyannca kesinleşmiş vergi
borcu ve sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge.

5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.

7) Ihalenin
a) Yapılacğı Yer
b) Tarih / Saat

: Kırklareli Il Ozel Idaresi llizmet Birimleri Meclis Toplantı Salonu
: 1610812022SalıSaat: 14.30

8) Teklifler, 1610812022 Sıh gtinü, yukanda belirtilen saate kadar bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve
ti.izel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından ihale komisyon başkarılığına verilir. Posta ile veya
iadeli taahhütlü olalak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alrnmaz.
Komisyon Başkanlığına verilen telJifler herhangi bir sebeple geri ahnamaz.

9) İstekliler teklif ettikleri bedelin 7o 3 'iinden az olmamak iizere isteklilerce belirlenecek tutarda
geçici teminat nakit veya mektup olarak alınır. İstekliler Geçici teminatlarını Birliğimizin
T.C. Halkbank Kırklareli Merkez Şubesi TR47 0001 2009 5520 0016 0000 46 IBAN numaralı
banka hesabına yatırabileceklerdir.

l0) İstekliler tekliflerini Anahtar Teslim Götiirii Bedel üzerinden düzenleyecekir

l1) Verilen teklİflerin geçerlilik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim giinü
olmahdır.

12) Benzer İş: İhale konusu alım veya alıının biiliimleriyle nitelik ve büyüklük bakımrndan benzerlik
gösteren, a)mr Veya benzer iiretim usul ve tekniğiyle iiıetilen, teçhizAt, ekipmaıı, mali güç ve
uzmanlık ile personel ve oıganizasyon gerekleri bakımmdan benzeı özellik taşıyan işlerdir.

13) Bu işle ilgili fiyat farkı ve avans verilmeyecektir.

14) İhale, 28104/2007 tarilni Köylere Hizmet Göti.irme Birliği ihale Yönetmeliğine göre yapllacaklır.

15) İdaıe ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur. 09 10812022
flrl ,

6) İhale dokiımanı lğrklareli İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götiirme Birliğinde görülebilir. İhale
dokiimanı bedeli 500,00 Tl,'dir. İstekliler İha|e dokilman bedelini Birliğimizin T.C. Halkbank
Kırklareli Merkez Şubesi TR47 0001 2009 5520 00t6 0000 46 IBAN numaıalı banka hesabına
yatırmak suretiyle CD-harici disk ortamında (ya da dokiiman verilmek suretiyle) temin
edilebileceklerdir. İhaleye teklifverecek olanlann ihale dokiimarunı satın almalan zorunludur.
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Ek:2
iu,ı.ıB iraxı

Lüleburgaz Ahmetbey Cunhuriyet Ortaokulu Onr. Doğalgaz Dönüşüm işi Köylere Hizmet
Göti.irme Birliği İhaüe Yönetmeliğinin 18.maddesi gereğince lçık İhale Usulii ile ihale edilecektiı.

İlan Tarihi: 09l0812022

l) İdarenin
a) Adı

b) Adresi

c) Telefon-
Belgegeçer-Gsm

d) e3osta adresi
e) İügiüi Personel

2) İhılenin :

a) Adı :

b) Niteliği, Tiirü ve :

Miktan

Krklaıeli İli Merkez İlçesi Köylerine Himıet Göttirme Birliği
Karakaş Mahallesi Özgiirliik ve Dernokrasi Meydanı
Valilik Hizrnet Binası No:5 - 39020 Kırklareli
0288 2l4 5l 55
0288 214 5l 81

Kadeİ'ÜZEL

Lüıeburgız Ahmetbey cumhuriyet ortaokulu onr. Doğalg8z Dönlışüm ışı

.Açık İhale Usulüyle Lüleburgaz Ahmetbey Cumhuriyet Ortaokulu
Onr. Doğalgaz Dönüşüm işi

3) İhale Konusu İşin
a) Yapılacağı Yer Kırklareli/Lüleburgaz İlçesi

4) İhale Konusu İşin :

a) Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) iş giinü
içinde işe başlanılacaktır. Yiiklenicinin mazeretinin idare tarafından
uygun buluması halinde bu süre uzatılabilir.
Yer tesliminden itibaren 40 ftırk) takvim giinüdür.b) Bitim Tarihi

5) İhaleye Katıtabilme Şartlan ve İstenilen Be|geler

5.1

5.2
Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon, faks ve varsa elektronik posta adres bilgileri
Kayıtlı olunarı Ticaret velveya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi;
Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret
ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
Tilzel kişi olması halinde, Tiizel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi
Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tiizel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyaıırıamesi veya imza sirküleri;
Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyarııramesi.
Tilzel kişi olması halinde, şirket ortaklannın hisse durumlannı ve şirketteki görevlerini
belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslr veya noter tasdikli ömeği ile
tiizel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri)
VekAleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin teklif vermeye yetkili
olduğunu gösterir Noter tasdikli vekAletname ile Noter tasdikli imza beyannamesi.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale aşamasında ortaklardan kendi aralannda
yaptıklan iş ortaklığı anlaşması istenir. (İş orıaklığı arıJaşmasında pilot ortak belirtilir. İş

ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde iş ortaklığmı oluşturan, gerçek veya tiizel kişilerin
taahhüdiin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklan belirtilir.)

5.3

5.4.

5.5.



5.6. Köylere Hizırıet Götiirme Birliği İhale Yönetmeliğinin 1l. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d),
(e), (0, (g) (ğ) bentlerinde sayılan ihale dışı bırakılma durumlannda olunmadığına ilişkin
yazılı taahhütname.
ihale doki,imanındaki örneğine uygun Anütar Teslim Götiirü Bedel Teklif Mektubu
İhale doktlmanının satın alındığına dair belge.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
İhale konusu ve benzeri iş bitirdiğine dair belge.
İhale tarihinden en çok 1 ay öncesine ait Mevzuat hiiktlmleri uyannca kesinleşmiş vergi
borcu ve sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge.

5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.1l.

6) İhale doki.imanı Krrklareli İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götiirme Birliğinde görülebilir. İhale
dokiimanı bedeli 500,00 Tl'dir. İstekliler İhale dokilırnan bedelini Birliğimizin T.C. Halkbank
Krrklareli Merkez Şubesi TR47 0001 2009 5520 0016 0000 46 IBAN numaralı banka hesabına
yatırmak suretiyle CD-harici disk ortamında (ya da doktiman verilmek srıretiyle) temin
edilebileceklerdir. İhaleye teklifverecek olanlann ihale dokümanını satın almalan zorunludur.

7) İhalenin
a) Yapılacağı Yer : Kırklareli fu Özrl İdaresi Hizmet Birimleri Meclis Toplıntı SaIonu
b) Tarih / Saat : |610812022 Salı Sııt: 14.00

8) Teklifler, 1610812022 Salı giinü, yukanda belirtilen saate kadar bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve
ttizel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından ihale komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya
iadeli taahhütlü olaIak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alrnmaz.
Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

9) İstekliter teklif ettikleri bedelin %o 3 'i.inden az olmamak iizere isteklilerce belirlenecek tutarda
geçici teminat nakit veya mektup olarak alınır. İstekliler Geçici teminatlannı Birliğimizin
T.C. Halkbınk Krrklareli Merkez Şubesi TR47 000t 2009 5520 0016 0000 46 IBAN numaralı
banka hesabına yatırabileceklerdir.

l0) İstekliler tekliflerini Anahtaı Teslim Götiirü Bedel üzerinden düzenleyecektir

11) Verilen tekliflerin geçerlilik stiresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü
olmalıdır.

12) Benzer İş: İhale konusu alrm veya alımrn bölilmleriyle nitelik ve büyükltlk bakımından benzerlik
gösteren. aynr veya benzer iiretim usul ve teknigiyle üretilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve
ıızırıanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işlerdir.

13) Bu işle ilgili fiyat farkr ve avans verilmeyecektir.

14) Ihale, 28104/2007 tarihli Köylere Hizmet Götilrme Birliği lhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

15) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İIan Olunur. 09 10812022


