
ÇELİK BORU SATIŞI YAPILACAKTIR 
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden: 
Çelik boru satışı KOSKİ İhale Yönetmeliğinin 29. maddesinin (a) bendine göre kapalı 

teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
1- İdarenin 
a) Adresi : İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 56   42060 

Selçuklu/KONYA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 332 221 6100/6724 - 332 235 4634 
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@koski.gov.tr 
2- İhale konusu 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 8.575,83 Metre Q1800mm çaplı, 16 mm et kalınlığı, içi 

beton dışı PE kaplı çelik boru satışı. 
b) Muhammen Bedel : 74.930.000,00 TL 
c) Geçici Teminat :   2.247.000,00 TL 
e) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren; 30 takvim günü 
3- İhalenin 
a) Teklif Zarflarının Teslim  
 Edileceği Yer : KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ Horozluhan Mah. 

Albayrak Cad. No: 38 Selçuklu/KONYA 
b) Yapılacağı Yer : KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ Horozluhan Mah. 

Albayrak Cad. No: 38 Selçuklu/KONYA 
c) Tarihi ve Saati : 12.09.2022, saat: 14:30 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en yüksek fiyatlı tekliftir. 
6- Ödeme koşulları: 
6.1.  İhale bedelinin tamamı KOSKİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına yatırıldıktan 

sonra Seçme İçmesuyu Arıtma Tesislerindeki malzemeler yüklenici tarafından teslim alınacaktır. 
İhale bedelinin tamamı kadar avans teminat mektubu karşılığında ilk taksiti sözleşme tarihinde 
ödenmek üzere 4 eşit taksitle (1+3) de ödeme yapılabilir. 

 



7- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin bütün giderler (her türlü vergi, resim, harç, 
ulaşım, sigorta, yükleme, boşaltma, nakliye giderleri) yükleniciye aittir. 

8- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
8.1.  İhale dokümanı, ihalenin yapılacağı adreste görülebilir ve bedelsiz temin edilebilir. 

İhaleye gireceklerin idareden doküman temin etmesi zorunludur. İsteklilerin ihale konusu 
malzemeyi görerek teklif verdikleri kabul edilecektir. Bu konuda ki tüm sorumluluk isteklilere 
aittir. 

9- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ HOROZLUHAN 
MAH. ALBAYRAK CAD. NO: 38 SELÇUKLU/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10- İstekliler en az yukarıda belirtilen tutar kadar geçici teminat vereceklerdir. Geçici 
teminatların geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olacaktır. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 
günüdür. 

12- İdare 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi 
olmaksızın yönetmelik hükümleri içerisinde ihaleyi yapıp, yapmamakta dilediğine yapmakta 
kısımlara bölmekte, her kısmı başkasına ihale etmekte serbesttir. 
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