
idarenin adı
İşin adı

ihale tarih ve saati

ıhale usulü
Doküman satın alan larııı sayısı
TopIanı teklif sal,ısı
Geçerli teklif saylsI

Ekononıik acıdaıı eıı ava ııtailı l.tcklitjn
a) salıibiniıı adı ve soyadı / ticaret unvanı

b) futan

tkonoınik açıdaır eıı avaııtailı 2. iljıı

a) salıibinin adı ve soyadı / ticaıct rınvanı

b) tutalr

T.c.
ÇUKURcA lLçEsl

Köylerc Hızmet Götürıne Bidiğı Başkanhğü

irreı-n xoıvrisyoNu KARARI'
: Köylere Hizmet Götürme Birliği

: Çukurca Çığlı Köyü Çemane Kilis€ Mevkii ve Beroj Mevki
Sulama Kanalı Yapıın İşi

:09.07.2021 / ll:00
:Açık ihale Usulü

8

ll
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istekliIerin Teklif Eıtiği Bedeller

Teklif ettiği
Bedel

2. teklifi

TekIif Ettiği
Bedel

l.Teklifi

590,000.00

AAT MAD.TURZ. NAK. SAN. TIC.LTD Il

-llC.L 
1,1).Şl,Il]lıYl lIIl,l]l.\'l l\1 üT. iNŞ. NAK.,tAAH. SAN

-llAAT LTDKUMSAL YAPl iN
DoĞA iN
TE,MiZF]L SOSYAL HlZMETLEtt

598.000,00
5 85.000,00
579.000.00

543.600.005 80.000,00ALKANLAR TiCARET LTD. 1,1

582.000.00iKA Mi MAIiLlK ISMA iL öLMEZ
543.000,005 59.000.00YEK-DER lNŞAAT GIDA NAK. -I-AAH. SnN

İsteklinin Adı/
Ticaret uııvaırı

İlıalc Ktınıis1,oıııı alınaıı taril,ı \,c saıtte Kay n,ıakanılıli Makaııı Oclasıncla toplandı. İhaleye 7 istekli firma katılınıştır

Verilen teklit-ler birbirine yakın olduğıından dolayı ihale iptal ediln,ıiş olup ileriki bir tarilite tekrar ihale edilınesine

Ktını is ll a da uygun göriilerek kararııı ihale yetkilisinin o ııayıı,ıa suııulıı-ıasına oy birliği ile karar verildi.
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yerli istekliler
lehine fiyat

avantajı
uygulanması

sonucu bulunan
teklif bedeli2



idarenin adı
işin adı

ihale tarih ye saati
ihale usulü
Doküman satın alanIarın saı,ısı

liıplan,ı teklil'saı ısı

Ceçerli teklifsaylsl
Ekonomik açıdan en avantaiIl l.teklitln

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

I-jkoııonık acıdıuı a!antaill],ıeklititl
a) vhibinin adı ve soyadı / ticaı€t unvanı

b) futarı

T.c.
çUKUR.A iLçESl

Köylere Hizmel cötüme Birliği Başkanhğü

iı ı.,1,ı-E K()MiSyoNLJ I(ARAII! |

: Kö!,lÜe Hizmet Gotürme Birliği
Çukıırca Gündeş Köyü Asma Köprü Yaptm İşi

lstckıilerin Tcklif Ettiği Bedeller

'l'icaret IJııııııı
Steklinin Adl/ Teklif Ettiği

Bedel
l. Teklifi

Teklif ettiği BedeI
2. teklifi

yerli istekliler lehine
fiyat avantajl

uygulanması sonucu
bulunan teklif bedeli2
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:]j L08,202l / l0:00
:Açlk ihale Usulü
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ldarenin adı
İşin adı

ıhale tarih ve saati
İhale usu|ü
Doküman satııı alanlarııı sayısı
Toplanı teklif sayısı

Geçerli teklif sayısı
Ekononı ik aç ıdan el] aVantai]ı ].tekliljlr

a) salıibinin adı ve soyadı / ticaret uırvanı
b) tutarı

Ekqp!,ıik açıdaıı en avaııaih 2.teklifin

a) sahibiniı,ı adı ve soyadı / ticaı,et unvanı

b) tutarı

I l,.

çUKURcA lLçESl
Köylere Hiznel Götüme Birliği Başkanhğü

irı.rı-ı x«ıııisr,()N tl KARARIl

: Köylere Hizmet Götürme Birliğl
Çukurca Narlı Köyü Gurbetan Mahallesi Sulama Suyu
Yapım işi

:31.08.202l / l0:30
:Açık ihale Usulü
:3

isteklilcrin'|'cklif Ettiği Beılellcr

Teklif Ettiği
Bedel
l. Teklifi

Teklifettiği
Bedel

2. teklifi

yerli istekliler
Iehine fiyat avantajı
uygulanması soııucu

bulunan teklif
bedeli2

lsteklinin Adı/
Ticaret unvanı

YEK:DIR INŞ.SAN.1-1C.LTD.ŞTl 230.000,00 224.000,00
230.000.00 222.800,00
225.000,00 22l .500,00AVASiPi MiMAl(t.lK VE MÜHENDiSı-iK

İhale Koınisyonu alınan tarih ve saatte Kaynıakamlık Makaın Odasında toplanıldı. İhaleye llç istekli firma katılmıştır.
Verilen teklifler birbirine yakın olduğundan ve gerekli rekabet olmadığından ihale iptal edilmiştir. Komisyonumuzca ihalenin
iptal edilı/tesi tıyuun görüleı,ek. Kararın ihale 1etkilisiniıı onal,ına suırulmasına oy birliği iIe karar veri|di.
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