
DÜZELTME İLANI 
 

ALT YAPI (YOL) İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

 
ALT YAPI (YOL) İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin 
hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.  

İhale Kayıt Numarası : 2018/250720 

1- İdarenin 

a) Adresi : 
Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkes 
Bulvari No:53 37100 
MERKEZ/KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 3662152335 - 3662152341 

c) Elektronik posta adresi : bol15@kgm.gov.tr 

ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi 

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  

2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı 

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı  : 28.05.2018 - 3620 

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)  : Bartın Pusula - 29.05.2018 

3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır 

KENDİ MALI MAKİNE PARKI LİSTESİ 

Sıra No Cinsi ve Çeşidi Kapasite/Özelliği Model Adet 

1 Kamyon 
En az 290 Hp gücünde 6x4 Ön Kar Bıçağı-Tuz Serpici ve 
ekipmanı monteli 

2010 ve üzeri 3 

2 

Yol Bakım Ekibi 
Kamyoneti 
veya 

En az 1900 CC / Açık Kasalı /Çift Kabinli/  min 1.100 kg 
istiap haddi/ kasa uzunluğu min 2.00 m /Azami Yük 
Ağırlığı 3.500 kg 

2014 ve üzeri 

3 

Yol Bakım Ekibi 
Kamyonu 

En az 7 ton taşıma kapasiteli / Çift kabinli 2010 ve üzeri 

3 Greyder En az 140 Hp gücünde 2006 ve üzeri 2 

4 Yama Robotu Isıtma donanımlı en az 6 m3 kapasiteli 2010 ve üzeri 1 

5 Vakumlu Süpürge 
En az 130 Hp  + 81 Hp vakum gücünde, 6 m³ çöp 
kapasiteli, 1.500 Lt su tanklı 

2010 ve üzeri 1 

6 Silindir 
En az 2,5 tonluk Vibrasyonlu Kombine veya Demir 
Bandajlı Bakım Silindiri ve Römorku 

2010 ve üzeri 1 

Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya 
amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest 
muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu 
noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya 
davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur. 

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira 
sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi 
şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır. 

İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır. 

 


