
ıdarenin adı
İşin adı
ıhale tarih ve saati
İhale usulü
Doküman satın alanların sayısı
Toplam teklif sayısı
Geçerli teklif sayısı

ı.L
çUKuRcA lLçEsl

Köylere Hizm1t Göıajme Bidiğı Başkanhğı

iıraı,r xoııisyoNu KARARII
: Köylere Hizmet Götürme Birliği

: Çukurca Üzümlü Köyü İçme Suyu Tesis Geliştirme Yapım İşi
:l7.06.2022 l 10:00
:Açık İhale
,. 

,/,

:2
:2

oln ıdaır Vanta lı .ıeklifin
a) sahibinin adı ve soyadı / ticaret unvanı
b) tutan

açıdaıı en avarıtai h 2.teklifin
a) sahibinin adı ve soyadı / ticaıet unvanı
b) tutan

BEYLERBEYi MÜT.iNŞ.NAK.İTH.TAAH.SAN.Tic.LTD.ŞTi
1.000.000,00

: KUMSAL YAPI iNŞAAT LTD.ŞT!
:1.100.000.00

İsteklilerin Teklif Ettiği Bedeller

7

tI

BirIi
K

steklinin Adı/
Ticaret uırvanı

Teklif Ettiği
Bedel

l.Teklifi

Teklif eftiği
Bedel

2. teklifi

yerli istekliler
lehine fiyat

avantajı
uygulanması

sonucu buIunan
teklif bedeli'

Ş Ş
BEYLERBEY MÜT. AKN 1,tl T lj S N cT l,L t) T 1.320.000,00 1.000.000,00

AAT LTD TIlN 1.250.000,00 l . l00.000,00

. _ 
ihale komisyonu alınan tarih ve saatte kaymakamlık Makam odasında loplandı. ihaleye 2 istekli firmakatılmıŞtır, Ekonornik açıdan en avantajlı teklifi 0.000.000,00 iı_ ile BEyLERBEyiMÜT,NŞ,NAK,iTH,TAAH.SAN.TicLTD.ŞTi vermiştir. Komisyonumuzca da uygun görülerek karann ihale yetkilisininonayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
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üYE
Faris ÇETiNKAYA
Il Genel Meclis vesl
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KUMSAL YAPI



Idarenin adı
İşin adı
ıhale taıih ve saati
ıhale usulü
Doküman satın alanların sayısı
Toplam teklif sayısı
Geçerli teklifsayısl
Ekonomik acıdan en avantailı 1.teklifin

a) sahibinin adı ve soyadı / ticaret unvanı
b) futan

Ekonomik açdan en ava.ııtailı 2.teklifin
a) sahibinin adı ve soyadı / ticaıet unvanı
b) tutan

ıc.
çUKURoA lLçEsl

Köylorg Hi?met Göfimo Biltiği Başkanhğı

irıar,r xoırisyoNu KARARIı
: Köylere Hizmet Götürme Birliği

: Çukurca İlçesi Selde Y*ılan Kazan Köyil Köpril Yapım İşi
:17.06.2022 / |0:30
:Açık itıale
:l
:l
:l

: Fi MüHENDiSLiK BERiVAN AKSAÇ
: 1.420.000,00 TL

İsteklilerin Teklif Eltiği Bedeller

Ticaret unvanı
klinin Adı/ Teklif Ettiği

Bedel
l.Teklifi

Teklifettiği
Bedel

2. teklifi

yerli istekliler
lehine fiyat

avantaj ı
uygulanması

sonucu bulunan
teklif bedeli2

F BERİVAN AKSAM HAND SLIK l .500.000,00 1.420.000 00

Ihale Komisyonu alınan tarih ve saatte Kaymakamlık Makam Odasında toplandı. İhaleye ı istek]i firma
katılmıŞtır. İhaleye yeteri firma katılmadığından ve teklifin yaktaşık maliyet tizerinden olduğundan ihale iptal
ediliP ileriki bir tarihte tekrar ihale edilmesine Komisyonumuzca da uygun görülerek kararın ihale yetkilisİnin
onayrna sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

iHALE KoMiSYONu
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