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Köyleıı Hiznet Götama Bfuliği Başkanhğı

iHALE KOMİSYONU KARARIİ

ıdarenin adı

Köylere Hizmet Götiirme Birliği
: Çıkurca Güntleş Çimenli Mezrası İstinat Duvarı ve Bağlar
lVlahallesi Asma Köprü Onarım Yıpıııı İşi
:08.09.2022 / l0:3O
Açık İhale
l
:

İşin adı
ihale tarih ve saati
İhaIe usulü

Doküman satın alanlann sayısı

Toplam teklif sayısı
Geçerli teklif sayısı

Ekonoınik açıdan en avantai lı l.teklifin
a)

sahibinin adı ve soyadı / ticaıet unvanı

b)

hıan

a)

sahibinin adı ve soyadı

b)

tutan

acıdan en ava.ntai lı 2.teklifin
/

ticaret unvanı

İsteklilcrin Teklif

f,

ttiği Bedeller

steklinin Adı/
Ticaret unvanı

Teklif Ettiği
BedeI

l.Teklifi

Teklifettiği

yerii istekliler

Bedel

lehine fiyat
avantajı

2. tektifi

uygulanması
sonucu bulunan

teklif bedeli2

İhate Komisyonu alınan tarih ve saatte Kaymakamlık Makam Odasında toplandı. ihaleye hiçbir firma
katılmadığından dolayı ihale iptal edilmiş olup , Komisyonumuzca da uygun görülerek karann ilale yetkilisinin
onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
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çUKURoA lLçEsl

Köylerg Hiznet Götmne

liği Başkanlığı

irr,u,ı xoırisyoNu KARARIı

ıdarenin adı
İşin adı

Köylere Hizmet Götiirme Birliği
Çukurca İlçesi Selde Yıkılan Kazan Köyii B.A Köprü
Yapını İşi
:08.09.2022 / l0:00
:Açık İhale

:
:

ıhale tarih ve saati
ıhale usulü
Doküman satın alanların sayısı

Toplam teklifsayısı
Geçerli tek|if sayısı
Ekon omik acıdan en avan ta
a)

B

sahibinin adı ve soyadl

/

lı l.teklifin
ticaret unvanı

b) futan

Ekonomik açıdan en avantailı 2.iğklifin
a) sahibinin adı ve soyadı / ticaığ unvaıı
b) tutan

İsteklilerin Tek|if Ettiği Bedeller
steklinin Adı/
Ticaret unvanı

Teklif Ettiği
BedeI
l

.Teklifi

Teklifettiği
Bedel
2. teklifi

yerli istekliler
lehine fiyat
avantaj ı

uygulaııması
sonucu bulunan

teklifbedeli2

ihaıe Komisyonu
_
kahlmadığından

alınan tarih Ve saatte Kaymakamlık Makam odasında toplandı. İhaleye hiçbir firma
dolayı ihale iptal edilmiş olup. Komisyonumuzca da uygun görüleİek karann iİıale yetkilisinin
onaytna sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
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