
Açık ihale usulü ile ihale edilen BİLGİ KÜLTÜR EVLERİ VE HAVUZLAR İÇİN İÇ 

TEFRİŞAT MALZEMESİ mal alımı idari şartnamesi 

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 
1.1. İdarenin;  

a) Adı: ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü  

b) Adresi: Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. NO:18 - ONİKİŞUBAT / 

KAHRAMANMARAŞ  
c) Telefon numarası: 3442124646-126  

ç) Faks numarası: 3442124654  

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)  

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Süleyman CÜCE (Sözleşmeli Memur)  

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle 

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.  

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler 
2.1. İhale konusu malın;  

a) Adı: BİLGİ KÜLTÜR EVLERİ VE HAVUZLAR İÇİN İÇ TEFRİŞAT MALZEMESİ 

MAL ALIM İŞİ  
b) Varsa kodu:  

c) Miktarı ve türü:  

TOPLAM 5 KISIM 75 KALEM 2912 ADET VE 1241 METREKARE MUHTELİF 

MALZEME 

1.KISIM TOPLAM 20 KALEM 1304 ADET MOBİLYA MALZEMELERİ, 2.KISIM 

TOPLAM 5 KALEM 50 ADET ELEKTRONİK MALZEMELER, 3.KISIM TOPLAM 

22 KALEM 1059 ADET SPOR ALETLERİ, 4.KISIM TOPLAM 23 KALEM 469 ADET 

1241 m2 DİĞER ÇEŞİTLİ MALZEMELER ve 5.KISIM TOPLAM 5 KALEM 30 ADET 

TURNİKE GEÇİŞ SİSTEMİ MALZEMELERİ 

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.  

ç) Teslim edileceği yer: ONİKİŞUBAT İLÇESİ SINIRLARINDA BULUNAN 

HAYDARBEY, BARBAROS, SAÇAKLIZADE, ORUÇREİS VE KARACAOĞLAN 

MAHALLELERİNDE YER ALAN BİLGİ KÜLTÜR EVLERİNE VE HAVUZLARA 

TESLİM EDİLECEKTİR. 
d) Bu bent boş bırakılmıştır. 

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati 

3.1.  
a) İhale kayıt numarası: 2018/200871  

b) İhale usulü: Açık ihale.  

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Onikişubat Belediyesi 2. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

İhale Birimi  
ç) İhalenin yapılacağı adres: Onikişubat Belediyesi-Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Bulv. 

No:18 Onikişubat/Kahramanmaraş  
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 28.05.2018  

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00  

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Onikişubat Belediyesi 1. Kat, Komisyon Toplantı 

Salonu  
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3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) 

saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.  

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.  

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda 

belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.  

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen 

saatte yapılır.  

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas 

alınır.  

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu 
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin 

yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmesi zorunludur.  

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Onikişubat Belediyesi 2. Kat, Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü İhale Birimi  
b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Onikişubat Belediyesi 2. Kat, Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü İhale Birimi  
ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 50 TRY (Türk Lirası) (elli Türk Lirası)  

d) Bu madde boş bırakılmıştır 

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına 

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale 

dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart 

form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.  

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.  

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka 

dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, 

yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.  

4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 

kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı olması 

zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi 

ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması 

gerekir.  

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı 
5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:  

a) İdari Şartname,  

b) Teknik Şartname,  

c) Sözleşme Tasarısı,  

ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart 

Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin 

Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart 

Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK027.0/M: İş Bitirme 

Belgesi, Standart Form-KİK028.0/M: Ortaklık Durum Belgesi  
d) Özel Teknik Şartname, Ku¨tu¨phaneDolabıO¨lc¸u¨su¨, MalzemeListesi  

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile 

isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının 

bağlayıcı bir parçasıdır.  
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5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin 

verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene 

aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler 

değerlendirmeye alınmaz.  

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları 
6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP 

üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.  

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve 

usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.  

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak 

yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer 

yöntemlere başvurulur.  

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi 

sayılır.  

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın 

aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul 

edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. 

Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi 

gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule 

aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.  

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar 

çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın 

yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;  

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,  

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu 

isteklilerden herhangi birine,  

tebligat yapılır. 

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik 

ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 maddesinde ihale dokümanının posta 

veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler 

faksla veya postayla bildirilebilir.  
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