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POSOF KAYMAKAMLIĞI 

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 

İHALE İLANI 

“Posoflu Eller Yöresel Ürünler Projesi” Makine Alım İşi 

 

1. İdarenin 

a) İdarenin Adı : Posof Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 

b) Adresi: Özel İdare İşhanı kat:01 No:13-14 Birlik toplantı salonu ve birlik ofisi Posof/ 

ARDAHAN 

c) Telefon - Faks Numarası  : (0478) 511 22 83 – (0478) 511 22 83 

d) Elektronik Posta Adresi (varsa) : khgbposof@hotmail.com 

 

2. İhale konusu mal/malzeme alım işinin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı: “Posoflu Eller Yöresel Ürünler Projesi” Kapsamında kurulacak 

tesis İçin aşağıda belirtilen makine alım işi;  

 

SIRA 

NO 
MAKİNE VE EKİPMAN ADI BİRİM MİKTAR 

1 Kurutma Fırını  Adet 1 

2 Fırın Arabası  Adet 6 

3 Fırın Tepsisi alüminyum malzemeden perforeli Adet 100 

4 Fırın Tepsisi (çubuklu) Adet 20 

5 Fırın Tepsisi Teflon Örtü  Adet 100 

6 Seyyar Soğutma Fanı  Adet 2 

7 Tam Kapalı Seyyar Ürün Kükürtleme Kabini (50 tepsi kapasiteli) Adet 1 

8 Endüstriyel Öğütme Makinesi  Adet 1 

9 Terazili Bakliyat (Kuru Gıda) Dolum Makinesi Adet 1 

10 Isı Transferli, Pedal Kontrollü Pres Makinesi Adet 1 

11 Dijital Hassas Terazi Adet 1 

12 Sıvı Ürün Dolum, Kapama, Güvenlik Bandı, vs. Ünitesi Adet 1 

13 Etiketleme Makinesi ve 2 adet çalışma tezgâhı Adet 1+2 

14 Çalışma Tezgâhı Adet 2 

15 Taşıma Arabası Adet 2 

16 Taşıma Küveti Adet 10 

17 Ezme Makinesi (marmelat süzme amaçlı) Adet 1 

 

 Ayrıntılı bilgiye Posof Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından ulaşılabilir. 
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b) Teslim Yeri: Alımı yapılacak mal/malzemenin teslimi; Proje Uygulama yeri olan Posof 

Merkez Mahallesi sınırlarında bulunan tesis binası içerisine makinelerin kurulumu suretiyle 

yapılacaktır. 

c) İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yüklenici işe başlamak 

zorundadır. 

d) İhalenin Usulü: Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18 inci maddesi 

(Açık İhale Usulü) 

e) İşin Süresi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 (Altmış) gündür. 

 

3. İhalenin 

a) İhale Yetkisi: Ardahan İli Posof İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı İhale 

Komisyonu Yetkilidir. 

b) Yapılacağı Yer: Özel İdare İşhanı kat:01 No: 13- 14 Birlik toplantı salonu ve Birlik Ofisi Posof/ 

ARDAHAN 

c) Tarihi - Saati: 03.06.2021 tarih ve saat 15:00 

d) Teklif Zarfları saat: En geç 03.06.2021 Perşembe günü saat 15:00’e kadar İhale Komisyon 

Başkanlığına teslim edilecektir. 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) Geçici teminata ait belgeyi, 

b) Alınacaksa dosya/doküman bedelinin yatırıldığına dair belge, 

c) İkametgâh belgesi, 

d) Kayıtlı olduğu 2021 yılı Esnaf ve sanatkârlar odası veya Sanayi / Ticaret Odasından alınmış 

faaliyet belgesi, 

e) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi / Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, 

f) İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını 

gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, 

g) Teklifi imzalayan kişinin imza sirküleri, 

h) Vergi levhası, 

i) Yerli malı belgesi, (Başvuru aşamasında taahhüt eden yatırımcılar için) 

j) Ana bayi ise ana bayilik sözleşmesi, 

k) Üretici ise üretici olduğunu gösterir belge, 

l) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

m) Makine, ekipman ve malzeme ile ilgili teknik broşür ve/veya kullanma kılavuzu, 

n) Köylere Hizmet Götürme Birliği Yönetmeliğinin 11.maddesi (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) 

ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair taahhütname, 

o) Başkaları adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi beraberlerinde getirmeleri 

gerekmektedir. 

 

4.2. Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler: 

a) Temin ettikleri mal ile ilgili her türlü teknik bilgiye sahip olmalı 

b) Makine ve ekipmanın temininde aracı değil, üretici pozisyonunda olmalı 

c) Sektörde en az yurtdışı 10 yıl, yurtiçi 30 yıl deneyimi bulunuyor olmalı 

d) Yurtiçi veya yurtdışında en az 3 (üç) adet benzer nitelikte makine ve ekipman işi yapmış ve 

teslim etmiş olmalı 

e) En az 3 (üç) adet referans mektubu idareye ibraz edebilmeli 

f) Bakım ve teknik servis verme kabiliyetinde olmalı 

g) Teknik şartnamede belirtilen her türlü yedek parça sağlayabilmeli 

h) Makine ve ekipmanların kullanımı ile ilgili eğitim verebilmeli 

i) Makine ve ekipmanlarının montajını yapabilmeli 

 



5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

5.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) karşılığı 

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinden satın alınabilir. 

5.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur. 

 

6. Teklifler ihalede belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına 

teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı 

numarası zarfın üzerine yazılır teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsilen 

yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez. 

Ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

7.İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye 

birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

8.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 

teminat vereceklerdir. .(Teminat olarak Banka teminat mektubu veya tedavüldeki Türk lirası, Hazine 

Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler 

kabul edilecektir.)   

9.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 

10.Konsorsiyum olarak teklif verilemez. 

11.İdarenin idari Mali veya Hukuki sorunla karşılaşması durumunda ihale yapılmış olsa bile ihale ve 

Sözleşme fesh edilir. Bu durumda her şey olduğu gibi kalır. Yüklenici idareden hiçbir talepte 

bulunamaz.  

12- İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

13. Yapılacak ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri 

Kanununa tabi değildir. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği esastır. Ancak 5355 

sayılı kanunun ek–2 maddesi uyarınca yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet 

İhale Kanununda belirtilen hükümler uygulanır. 

 

14.Diğer Hususlar. 

14.1. Eğer idarenin herhangi bir konuda izin alması gerekiyorsa veya idarece ön görülmeyen 

bir durum yada başkaca bir idari, hukuki veya mali sorun ile karşılaşılması durumunda yüklenici 

idarenin sorunu gidermesi için bekleyecektir. Bu bekleme süresi iş süresine eklenir ve bu süre zarfında 

yüklenici hiçbir şey talep edemez. Aynı zamanda bu sorunun giderilmeyeceğinin anlaşılması halinde 

sözleşmesi fesh edilebilir. Bu halde yüklenici firma o ana kadar yaptığı işin karşılığını alır ve 

sözleşmesin tamamından kaynaklanan geliri talep edemez. Yüklenici bekleme süresinde fiyat farkı 

talep edemez. 

14.2. İhaleye ayrıntıları idari şartname ekinde yer alan iş için çıkılmıştır. Bu iş için idarenin elinde 

bulunan ödenek dâhilinde çalışma yapılacaktır. İdarenin ödeneğinin kalmaması ve ödenek temin 

edememesi durumunda iş mevcut halinde bırakılacak olup yüklenici tarafından mevcut hak edişleri 

haricinde bir hak talep edilemeyecektir. 

 

 

    İLANEN DUYURULUR 

Posof İlçesi KHGB Başkanlığı 


