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HATAY VALİLİĞİ

İL AFET VE ACİL DURUM HARCAMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Hatay  Valiliği  İI  Afet  ve  Acil  Durum  Harcama  Komisyon  Başkanlığı  sommluluğu  altında

yapılacak olan,   Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine ait açık ve kapalı depolarda bulunan
gıda  kolisi,hijyen kolisi,çadır,konteyner yukleme  işi  ve  depolann  temizlik  işleri  ile  ilgili    6
adet İşçi çalıştıması işi Pazarlık Usulü ve Birim Fiyat Esası ile ihale edilecektir.

1-  İdarenin  Adresi:  İI  Afet  ve  Acil  Durum  Müdürlüğü  İskenderun  yolu 23.  Km  Paşaköy  Köprüsü
Yanı Tavla Caddesi No: 1 Antakya/HATAY
2- İhale konusu hizmet a]ımı  İşinin

a) Niteliği, türü ve miktarı:   Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine ait açık ve kapalı
depolarda bulunan gıda kolisi,hijyen kolisi,çadır,konteyner yukleme işi ve depolam temizlik
işleri ile ilgili 6 adet işçi çalıştıması işi
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d) İşin süresi:  12 ay

3-İhalerin;
a)  YapLlacağ]  yer:  İI  Afet  ve  Acil  Durum  Müdürlüğü  İskenderun  yolu  23.  Km  Paşaköy

Köprüsü Yanı Tavla Caddesi No: 1 Antakya/IIATAY
b) Tarihi ve saati: 28.06.2022  Salı Günü Saat:14:00

4-  İhaleye  katılabilme  şartları  ve  istenilen  belgeler  ile  yeterlik  değerlendimesinde  uygulanacak
kriterler
İsteklilerin  ihaleye   katılabilmeleri   için  aşağıda   sayılan  belgeleri   teklifleri   kapsamında   sunmaları
gerekir:

a)  Mevzuat gereği kayıtlı olunan Oda Kayıt Belgesi
b) Teklif vemeye yetkili olunduğunu gösteren tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya

İmza Beyannamesi. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adma katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname

ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
d) İş Deneyim Belgesi.
e)    Şekli  ve  içeriği  idari  şartnamede  belirlenen  esaslara  ve  ekindeki  fom  ömeğine  uygun

olarak hazırlanacak teklif mektubu ve  diğer isterilen belgelerle birlikte teklif dosyasımn kapalı  zarf
içerisinde, en geç ihale günü saat 14.00'e kadar, İI Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İskenderun yolu 23.
Km Paşaköy Köprüsü Yanı Tavla Caddesi No: 1 Antakya/HATAY adresine teslim edilecektir.

İhale pazarlık usulü yapıldığından dolayı  istekliler tarafından kapalı  zarf şeklinde verilen tekliflerin
açılmasına  müteakip,     ikinci  teklifler  alınacaktır.   Bu  sebepten  dolayı  isteklilerin  teklif  vermeye
yetkili/yetkjlendirilmiş    kişilerinin    bizzat    ihale    saatinde    ihale    salonunda    hazır    bulunmalan
gerekmektedir. Posta yolu ile gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
6- Konsorsiyumlar ve iş ortaklıklan ihaleye teklif veremez.
7- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (OTUZ) takvim günü olmalıdır.
9-  İhalenin  saatinden  önce  iptal  edilmesine  veya  teklifler  alındıktan  sonm  gerek  görülmesi  halinde
iptal edilmesine  İdare Yetkilidir.  İhalenin iptal edilmesi nedeniyle  istekliler Hatay Valiliği İI Afet ve
Acil Durum Harcama Komisyon Başkanlığı 'ndan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
10-Hatay Valiliği İI Afet ve Acil Durum Harcama Komisyon Başkanlığı, Kamu İhale Kanununa tabi
değiıdir.
1 1 - İhalede verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olup sözleşme imzalanacaktır.


