
ıdarenin adı

İşin adı

ıhale tarih ve saati
ihale usulü
Doküman satın alanların sayısı
Toplam teklifsayısı
Geçerli teklif sayısı
Ekonomik acıdan en avantailı l .teklifin

a) sahibinin adı ve soyadı / ticaıet unvanı

b) futan

Ekonomik açıdan en avaııtailı 2.teklifi n

a) sahibinin adı ve soyadı / ticaret unvanı

b) tutan

T.c.
çUKuRcA lLçEsl

Köyıgre Hiznet GöıOmıe Biniği Başkanhğı

iHALE KOMiSYONU KARARIİ
: Köylere Hizrnet Götürme Birliği
: Çukurca İlçesi Selde Yıkılan Kazaıı Köyii Köprü B.A
Köprü Yapım İşi
:16.09.2022 l 10:00

:Açık İhale

İsteklilerin Teklif Ettiği Bedeller

Teklif ettiği
Bedel

2. teklifi

yerli istekliler
lehine fiyat

avantaj ı
uygulanması

sonucu bulunan
teklifbedeli2

Teklif Ettiği
Bedel

l.Teklifi

Isteklinin Adı/
Ticaret unvanı

ihale Komisyonu alınan tarih ve saatte Kaymakamlık Makam Odasında toplandı. İhaleye herhangi bir finıa
teklif vermediğinden dolayı ihale iptal edilmiş olup ,Komisyonumuzca da uygun görülerek karann ihale
yetkilisinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

L Ko iSYoNU

,t scyın YlLMAZ
il Gcnel Meclis Üyesi I}

anl

Ruhaı

Müdürü ' ik Memuru

Birlik
Ka



ıdarenin adı
İşin adı

ıhale tarih ve saati

ihale usulü
Doküman satın alanların sayısı
Toplam teklif sayısı
Geçerli tek[if sayısı
Ekonomik acıdan en avanta ı l .teklifin

a) sahibinin adı ve soyad / ticaıet unvanı

b) futan

Ekorıomik açıdan en avaııtailı 2.teklifin

a) sahibinin adı ve soyadı / ticaıet unvanı

b) tutan

çUKURğA lLçESl
Köylere HEmet Götame Bfuliği Başkanhğı

irı,u,t roırisyoNu KARARI'
: Köylere Himıet Götiirme BirIiği
: Çukurca Gilndeş Çimenli Mezrası İstinat Duvan ve
Bağlaı Mahallesi Asma Köprü Onanm Yaprm Işi

:16.09.2022 l lO:30
:Açık ihale
:l
:l

İsteklilerin Teklif Ettiği Bedeller
yerli istekliler

lehine fiyat
avantaj ı

uygulanması
sonucu bulunan

teklifbedeli2

Teklif ettiği
Bedel

2. teklifi

Teklif Ettiği
Bedel

l.Teklifi
Ticaret unvanı
steklinin Ad/

630.000.00ULLARI M HT.RIDVAN DEM RlN

İhale Komisyonu alınan tarih ve saatte Kaymakamlık Makam Odasında toplandı. ! istek]i firma katılmıştır.

ihaleye yeteri firma katılmadığından ve verilen teklifin yaklaşık maliyet üzerinden olduğundarı ihale iptal edilmiŞ
olup ,Komisyonumuzca da uygun görülerek kararın ihale yetkilisinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar

verildi.
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