DoĞRuDAN TEMİN İLANI

gixcöL HALKovUNLARI ARAşTIRMA spoR ı<uı-ügü nEnxEĞi
Bingöl ili SODES kapsamında ıleıııeğimiz.cc yürütülecek olan lt,\\ N \} \l irl ;.,l l ll..l<l, \ll ,/i)l
BULUŞALIM projesinin Müzik Alet ve Malzemeleri alımına ilişkin Doğrudan Temin Usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
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Kurumun : gixcöL HALKOvUNLARI ARAşTiRMA SpoR KULüBü DERNEĞI

a.)

Adresi

b) Telefon ve faks

numarası

c) Elektronik posta adresi

(varsa)

: yENi KApALl SpoR SALoNU

l(AT:2 BiNGÖL

: 0536 017 33 86
: ahmetcaf|2l2@hotmail.com

}ıı;ııçıi::
Bingöl Halkoyunları Araştırma Spor Kulübü Derneği
: l(A\ \ \\ \l l\l Kl l l'İ_rRİ_]\,iİ:1.1ıl'. i}1,1.1]§,\l_i\.,1 l)itıic,i

2- Doğrudan Temin İhalesi konu ıııı]ın
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mİktan

\{

iııi]ı

A let yij

]\,1a

lzeıı,ıc ieri ı l ıııı ıı-ııı.

il

i

ş[ i ıı

b) Teslim

|ıeri/yerleri)

: Karşıyaka Mah.Yeni Kapah Spor Salonu 2.Kat. Bingöl

c) Teslim

|tarihi/tarihleri)

: Derneğin belirttiği tarihlerde teslim alınacaktır.

3- Doğrudan Temin İhalesi
a) Yapılacağı

yer

saati
c) İhale sorumlusu

b) Tarihi ve

4.
5.

: Yeni kapalı spor salonu kat:2

: tl5.(;]"2{]18 ](ı:00
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Şekli ve içeriği belirlenen Ek-1 deki teklif mektubu(4 sayfa),
Teknik Şartname Ek-z (4 sayfa)
6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat ve kalite esasına göre belirleneççktir.
7. Bu ihaleye sadeçe yerli isteklilçr katılabilir.
8. İnternet ilanında yer almayan bu işle ilgili detaylar idarenin adresinde ücretsiz temin edilebilir.
9. Teklifler, yukarda belirtilen tarih ve saate kadar Yeni Kapalı Spor Salonu kat:2 Bingöl adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecçktir.
1l_Verilen tekliflerin geçerlik süresi, Doğrudan Temin ihale tarihinden itibaren en az 15 takvim günü
olmalıdır.
12- İdare Doğrudan Temin İhatesiniyapıp yapmamakta serbesttir,
13-Teklif sonucu dçrnek tarafindan açıklanacaktır.
1 4. İdare fi rmal arla pazar|ık yapmada serb e sttir.
15. Ödemeler SODES ödeme takvimine göre yapılacaktır.
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niNcöı, HALKovuNLARI ARAşTIRMA SpoR KULüBü DERNEĞİ
Sayı
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Konu: Teklif Mektubu
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TC. Kalkınma Bakanlığı tarafından oluşturulan Sosyal Destek Programı (SODES)çerçevesinde

"20!7-!2-oL44" nolu "KAyNAŞAL|M rÜırÜnÜıvÜzor guLuŞALlM"
projesinde Müzik Alet ve Malzemeleri alım işi için ihtiyaç duyulan mal satın alımı Doğrudan
hazır|anarak kabul olunan
Temin Usulü ile yapılacaktır.
Aşağıda yazılı olan iş

için KPV (Katııa

Pçğ.er Yergis,i) hariç tekliflerinizi en
tarihine kadar kurumumuza bildirilmesini rica ederim.
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TErc{İK ŞARTNAME
Bu şartname; TC. Kalkınma Bakanlığı tarafindan oluşturulan Sosyal Destek Programı
(SODES) çerçevesinde hazır|anatak kabul olunan "20I7-12-QI44" nolu "KAYNAŞALIM
rÜrrÜnÜMÜZDE BULUşALIM" projesinde Müzik Alet Ve Malzemeleri alım işi için
satın alınacak maU hizmetlerin teknik özelliklerini ve genel şartları kapsar.

PoZ

MALZEMENIN
CINSi

özgrrirı.pni
.Tekne kısmı genel itibariyle dut
ağacından yapılmakla beraber,Kestane,
ceviz,gürgen gibi ağaçların
kullanılması.Göğüs kısmı ladin
ağacından yapılması. Sap kısmı genel
olarak gürgen ağaç veya ardıç
ağacından yapılması.

SAZ

ARBANE( DEF

KAVAL

DARBUKA

)

Gövdesi eğilmiş bir ağaçtan oluşturulan
kasnaktan müteşekkildir. Bu kasnak
genellikle gürgen ve ıhlamur ağacından
yapılması.Kasnağın içerisine 33 tane
kanca takılır. Kancaların içerisine iiçer
adet metal halka zincfu takılması.
İşlenmiş oğlak derisi gerilerek kasnağın
üzeri kaplanır.
Genellikle erik veya kaysı ağacından
yapılası.Uzunluğu 30 cm ile 80 cm arasl
olmalıdır,Çapı ise 1.5 cm olmalı.Üst
kısmında 7 ,A|t kısmında ise 1 melodi
perdesi bulunması.
Gövdesi pişirilmiş kilden bakır veya
alimunyumdan yapılması.Dibi delik bir
çömleğin tek ağzına ince bir deri
geçirilmesi.Sentetik deri veya hayvan
derisi kullanılmalı

AÇIKLAMA

Genellikle Abanoz,Gül ağac1 31çç"
ağaç,kızıl ağaç kullanılır.6 te]li olması 3
tanesi kalın çelik tel sarmalı.3 tanesi ise
naylon ince telden yapılması.
Sarı renkli sert ve sık lifli kamıştan
yapılması.Neylik kamış mutlaka dokuz
bağım olmalı.Boğum aralıkları ve
kalınlıklan mümkün olduğunca
birbirine yakın olmalıdır.Neylerin üst
ağız kısmın a parMv ane takılması.

60 Ile 90 cm olmalıdır.Gerrne

çemberine geçirilmiş deri ve bağlandığı
kasnak denilen ağaç bölümü olmak
üzere iki kısımdan oluşur.
Genellikle 2 santimetre kalıdığında bir
çam veya ak ağaçtan oyma kalemi ve
rende kullanılarak biçime
sokulması.Üst kaiıalı alt kapalı ve onları
birleştiren yanlık adı verilen bir

NoT: YUKARDAKi KALEMLERiN TESLiM,iMALAT,MoNTAJ VE UyGULAMASı
slRAslNDA
oLUŞABiLEcEK HERHANGİ BiR AKsAKLıKTA ıonir soRuMLu
DEĞiLDiR
uycuLAMA
ALAN|NDAK| KIR|M,SöKüM VE MoLoZ_TAş]MA işi-yüıiırııci
FiRMAyA A|TTıR öpEMELER
§ODES önerıır TAKV|MiNE GöRE Vapıı_ncnxfın. yüKLENici
FiRMA NuMUNE

GÖSTERMEKLE YÜKÜMLUDÜR_

TARiH/iMZA/KAŞ

