
iHALE iLANı
TKi KURUMU

ÇAl\' Lil\'YiTLERi iŞLETMESi ı\IÜDÜRLÜGÜNDEN

: işletme Müdürlüğümüze ait araç ve iş makinalarında kullanılmak
üzere toplam 7 kalem madeni yağ ve antifi'iz altmı.
: çLi Müdürlüğü Tesellüm Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE

:TKi Çan Linyitleri işletmesi Müdürlüğü
Cumhuriyet Mah. Dr. lIacı ibrahim BODUR Cad. No:20f>
ÇAN/ÇANAKKALE

: Tel: 0286-4162001 Faks: 0286-4163700
:d ibi 1gi islem@di.gov.tr
: \vww.cli.gov.tr.

b)Tdefon ve Faks numarası
c)Elektronik Posta Adresi
d)intcmet adrcsi:

2- ihale konusu malın:
a)Nitdiği, türü vc miktarı

işletme Müdürlüğümüzde hizmet gören araç ve iş makinalarında kullanılmak üzere toplam 7
kalem madeni yağ ve antitriz alımı işi Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
ihale Kayıt l\'umarası :20 i9/29 i31
ı-idarenin

alAdresi

b) Teslim yeri
3- ihalenin

a) ihale Usulü : Açık ihale
b) Yapılacağı yer : çLi Satınalma Şube Müdürlüğü - Toplantı Salonu
c) Tarihi ve saati : 12/02/20 i9 Salı günü saat 14:00
d) Dosya no :24-KÇLi/20 i9-32

4- ihaleye ait dökümanlar; Çan 'da, çLi Satın Alımı Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde
görülebilir ve "Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 00010003383287252750 4l.Halk Bankası Çan Şb.TR13
0001 2009641000130000 03,Vakıfbank Çan Şb. TRIO 0001 5001 58007286073282 nolu çLi Banka
hesaplarına KDV dahil i00.00 TL (posta yoluyla i i0.00 TL) yatırılması karşılığı aynı adrcsten temin
cdilebilir. Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman beddine ilişkin
ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de beliıiildiği ihale dokümanı talep
başvurularını faks olarak veya yazılı olarak idareye, ihale tarihinden önce gönderınek zorundadır. ihale
dokümanı bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. ihale dokümanımn posta yoluyla gönderilmesi
halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayt
idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih. dokümanın sattn ahna
tarihi olarak kabul edilecektir. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanım satın almaları
zorunludur.
5-Teklit1er 12/02/2019 Salı günü saat 14.00'e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan tekliller
değerlendiınıeye ahnmayacaktır.
6- istekliler teklif edilen bedelin % 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici
Teminat vereceklerdir.
7- Verilen Teklillerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
8- ihalenin TeklifTürü: idari Şatinamede şekli ye içeriği belirtilen hirim !iyat teklir
9- ihalenin Sözleşme Tiirii: Sipariş Mektubu.
i()-istekliler Tekliflerini;
Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarıntn miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden teklifbirim fiyat şeklinde vereceklerdir. ihale sonucu. üzerine kalan istekliylc her bir iş kalemi
için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çaqıımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş
mektubu yazılacaktır.
11- Bu ihalede kalem baztnda kısmi teklifverilebilir.
12- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul
edilmeyecektir.
13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735
sayılı Kanunlara tabi değildir.
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