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T.C. 

TOKAT VALİLİĞİ 

Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 

 

SAYI  :          15.10.2020  

KONU: Tablet Bilgisayar Alımı İhalesi                                  
 

İHALE İLANI 

                           
a) BİRLİĞİN ADI: Tokat İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 

 

b) İHALENİN ADI, NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI: 

TOKAT İLİ MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE İL MİLLİ 

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAKLI TABLET BİLGİSAYAR ALIMI  

 

 b.1 1.800 ADET  

 

c) İŞİN YAPILACAĞI YER:  

 

            Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

 

ç) İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ :  

 Söz konusu işlere sözleşme tarihinden sonraki 5 günlük süre sonunda başlanacak olup 

işlerin bitirilme süresi (60) takvim günü olup, İdare bu süreyi uzatmakta serbesttir. 

 

d) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER 

 

1. Tebligat için adres beyanı 

2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi 

a) Gerçek kişi olması halinde davet tarihi yılında alınmış bilgisine göre ticaret ve/veya 

Sanayi Odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliği siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve /veya Sanayi Odasından davet tarihinin bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin 

sicile kayıtlı olduğuna dair belge.  

     c) Tüzel kişilerde açık eksiltmeye teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli 

vekâletname. 

         3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

     a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 

         4. İş Bitirme Belgesi.(İhale konusu malların satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili 

mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:   özel parçaları 

TSE 681-1 12201 ISO 9001 standartlarına uygun imal edilecektir. (Veya uluslararası karşılığı) 

        

         5. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme 

Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde 

sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 

         6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

         7. İhale konusu işin tamamının veya bir kısmının, alt yüklenicilere yaptırılmayacağına dair  

taahhütname. 

    8. Açık ihale usulünde 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 
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yazılır. haddi layık teklif alınmadığı takdirde isteklilerden ikinci teklifleri isteneceğinden firma 

yetkilisinin şahsen veya vekâleten ihale salonunda firma kaşesi ile birlikte bulunması 

gerekmektedir.  

      İdari Şartnamenin 8. maddesinde sayılan kişiler ile 2015-2016-2017-2018-2019 Yıllarında 

Köydes İhalesi alarak zamanında teslim edemeyen, idare ile davalı duruma düşen ve bunların 

hissedar olduğu şirketler ihaleye katılamazlar. İhale tekliflerinin değerlendirilmesi aşamasında tespit 

edilemeyen, ihale üzerinde kalan, sözleşme öncesi güvenlik araştırması yapılan ve (FETÖ/PDY / 

vb.) örgütleri ile bağlantısı olduğu tespit edilen firma ve kişilerle sözleşme imzalanmayacak ve 

teminatları gelir kaydedilecektir. 

              9. Teklif edilen bedelin %3 ‘ü oranında geçici teminat yatırılacak veya teminat mektubu 

verilecektir. 

 10. İdari Şartnamede adedi ve unvanı belirtilen personel taahhütnamesi verilmesi 

 11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

 12. İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

 13.İstekliler tekliflerini, işin tamamı için teklif verilecektir. Teklif edilecek malların fiyatları, 

teknik şartnamede belirtilen özellikler doğrultusunda verilmelidir. Teklifler tüm iş kalemleri için 

verilmelidir, kısmi teklif verilemez. 

 14. Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir, haddi layık teklif verilmediği 

takdirde ihale bir hafta sonraya ertelenecektir. 

            15. Sgk ve Vergi Borcu yoktur belgeleri 

            16. Teklif konusu Tablet Bilgisayarlardan teknik şartnamede belirtilen özelliklerde 1 adet 

numune incelenmek üzere ihale tarihinde getirilmelidir. 

 

e ) İhale Dökümanının Görüleceği Yer ve Hangi Bedelle Alınacağı : 
Tokat Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı bürosunun mevcut olduğu 

Hükümet Konağı 2. kattaki ilan panosu, Birlik Başkanlığına ait (www.tokatkhgb.gov.tr) internet 

adresinde ve Tokat Belediye Başkanlığı ilan panosunda görülebilir. Ayrıca ihaleye ilişkin dosya 

Birliğimizin HalkBankası Tokat Şubesindeki TR40 0001 2009 6680 0007 0000 29 nolu hesabına 

1.500.00 TL ( İşin adı açıklama kısmına yazılacak) yatırılarak temin edilebilir.  

 

f) İhalenin Saati, Yeri ve Tarihi : 

İhale Tarihi : 26.10.2020 Pazartesi saat  14.00 

Yeri             : Valilik Birlik Bürosu.-Hükümet Konağı 3.Kat TOKAT 

 

 

g) Tekliflerin Hangi Tarih Saate Kadar Nereye Verileceği :  

 Teklifler 26.10.2020 Pazartesi, saat  11:00 e kadar Tokat Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlik 

Başkanlığına teslim edilecektir. 

 

 

h) Yatırılacak Geçici Teminat Miktarı : 

 Teklif edilen bedelin %3 ‘ü oranında geçici teminat yatırılacak veya teminat mektubu 

verilecektir. 
   İşlere ilişkin olarak yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunan isteklilerden teklif alınacaktır. 

İhaleye ilişkin ihale dokümanı idarenin yukarıda belirtilen adresinde görülebilir ve/veya alınabilir. İhaleye katılmak için 
ihale dokümanına uygun olarak hazırlanacak yeterlik başvurularının en geç 26.10.2020 Pazartesi, saat 11.00 a kadar 

ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırılması gerekmektedir. 

İlgililere duyurulur.                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                           Bülent AŞIROĞLU 

                     Birlik Başkanı a.    

                      Birlik Müdürü   

http://www.tokatkhgb.gov.tr/

