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Aslaırpıırar.Sa1,lıiiylik ve l-alegcilii kö1,Ieri 8 cnı lik kilitli parkc. taşı y.ıp]ııı işi vapıın işi açık ihale usulü ile
ihale edilecektir. İhııleye ilişkiıı ayrıntılı bilgiler aşağıda yer alnraktadır:

1 - İdarenin
a) Adresi : Karataş Mah.Kırynıırkaııılıl: Sokak ııo:37 Toprakt alc/OSMANİYI]
b) Telefon,ve faks numarası : 032863];2245 - 032863331ti7
c) Elektronik posta adresi (vıarsa) :

2 - İhale konusu }apım işiı-ıiıı
a) Niteliği türü vi: miktarı : )'apıır,ı işleri 5.000 M2 8 ('M LİK KiLİ-ft-l pARü(tl l'Aşl vAplM işİ,
b) Yapılacağı yer : ASI-ANI],lNAR.S/,yııÜvÜı< VE l.Al-EG()ı.[l r«')vı.ı.ı<i
c) İşin süresi : İşe başlama ta.rihinden itibaren 30 takvim günüdür.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer :

b) Tarihi ve saati : 30.07.2019 - 10:00
4 - İhaleye Kaıtılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tebligat için adres tıeyaı,ıı:.t},fıc.ı irtiLıat için tclctbıı ılulııiıras1 ı,e 1aks ııttıT}i]relsı ile cicktroı-ıik postıı
adresi.
b ) Bu şartnaıııede [:,eliılenen geçici terııiııat.
c ) Teklili,errneye yetkili oldulitınıı göstercıı İıııza Beraıınanıesj r,,t,la İınza Siı,külcri.
1- Gerçek kişi olınası lraliııde. ıroter tasdjk|i imz,a bevanırıın,ıcsi.
2-'I-tıze| kişi olnıası halinde. illıisine görı: ttizel kişiliğiı-ı tırtaklıırı. ül,eleri vcya ktırııcuları ile tıizcl kişiliğin
Yönetiıırindeki görevlileri belirlen son dı-ırun-ıu gösterir Tic;rreıt Sicil (iazc.tesi veya bu husı_ısları ter,sik eclcn
belgeler ile tü;zel kiş;iliğin noter tasdikIi iıııza sirlriileri.
Ç)Kr{GBİhaleYöııetmeliğinin 1l.ıııaddesinclesa_vılancltırı.ııılaı,clatıliıı-ıı-ııaclığınailişkintzıııl-ıl,ıiitı-ıııırre
d ) Vekaleten ihaIcye kalılıııa lıaliırde" istekli aciıı,ıa kalılan l<işiı-ıiıı nt,ıter tasclil<li vekaletııanıesi ilc ı-ıoıer
tasd ikli iırrza tıeyırnıramesi.
e ; İhale dokümıııııı-ııır satııı alırıdığıııa dair belge
f ) SGI( borcı-ı. yoktıır
g ) Şekli ve içeriği tıu Şartııaıı-ıedc [-ıelirlcııcı-ı teklif ınckttıbı.ı.

ğ ) Ticaret sicil gazeıtesi
lr ) Mevzuatı gereği kayıtlı oldıığu Ticaret ve/vcl,a Sana.u-i Odası l}elgesi.
1) GerÇek kişi olması lraliııde. ilk ilaı-ı r,c,va ihale tarilriııiı-ı içcrisiııde bı-ılı_ınclı.ığtı yılcla alıı-ıırıış ilgisiııe g()rc
T'icaret ve/vel'a Sana,vi Odasıııa vel,a ilgili Meslek Odasıı-ıa kayıtlı oldı"ığı_ıı,ıı_ı giisterir bclge.
2)'fiizei kişi cılıııası halinde, ıırgvztıatı ge,reğitiizel kişiliğiır siciliıre kal,ıtlı buluırclı_ığu ]'icaret vc/ı,,e\,a
Saııayi Odasırıdaır" ilk ilan vey:ı ilrale tarihiı-ıiıı içerisiırde bı.ılı-ıııtltığıı yıldaaiııınıış" tiizel kişiliğin sicilc
kayıtlı olduğuııa dair belge.
ı ) Vergi borcu yoktıır belgesi
5 - İhale; Birlik İhale Yonetmeliği gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

6 - a) Açık ihaıle usu:lünde tekliller yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan
sonra zarfin üıerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvaııı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın
yapıştırılan yeri iste-kli tarafindan imzalaııır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı
veya geçici teıninat belgesi ve ihaleye katılabilme şaılı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikiıici bir
zarfa konularak kapııtılır. Dış zıırfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas
olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

b) Teklif mııktubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin beliıtilmesi, teklif edilen
bedelin rakam ve ya^ ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme
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5 - İhale; Biırlik İliale Yönetnıeliğ,i gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.
6 - a),\çık i_hale usulünde teklifle,r yazı|ı olarak yapılır. Teklif ınektubu, bir zarfa konulup
kapail[dıktaı1 soffa zarf\n üzerine, isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait
olduğu yazılır. Zarfın yııpıştınlan yeri istekli tarafindan imzalanır, kaşesi veya nıührü basılır.
Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şaılı
olarak istenilen diğer biılgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine
isteklinin adı ve soyadı veya ticalet unvanr ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve
teklifin hangi işe ait olduğu yazı|ır.

b) T'eklif mektubundıı ihale do]<ümanlnln tamamen okunup kabul edildiğinin beliıtilınesi,
teklif tıdilen bedelin rak.am ve yarl ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, iizerinde
kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaıması ve teklif mektubrınun ad, soyad veya ticaret unvanı
yazılnıak su.retiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan
teklifl,ır reddedilir ve hiç yapılmaımış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafindan
imzaleınması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin
beliıtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve ya^ ile açık olarak yazılıı,ıası zorunludur.
Bunlaırdan herhangi bir1ne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme
bulunan tek]ifler reddedilir ve hiç: yapılmamış sayılır.
7- İhaleye sııdece yerli _istekliler lıatılabilecektir.
8 - İha,le dol,ıümanına 'clen ücrets_iz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dökünıanını satın almaları zorunludur. İhale dökümanı 250 TL karşılığı verilmektedir.
9- İstekliler teklif'lerini.Gö1llri.i Bedel şeklinde vereceklerdiı,. İlıalç- son[ıcLı, tizcriııe ihale
yapılaır istel,ıliyle Götürli Bedel sı5zleşme in-ızalaııacaktır.
l 0 - Teklifl e:r; 30.07 .20 t 9 tarih v,o soot 1 0 :45'e kadar 'na verilebilecektir. Posta yoluyla
gönderilen teklifl er değerlendirmeye alınmayacaktır.
12 - İstekliliır teklif edi]en bedeliıı enazoh3'dtutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici
teminat vereıceklerdir.Nakit temiııatlar T.C Ziraat Bankası Toprakkale Şubesindeki TR58 000
100 17l6 28012748 50ı]1 nolu hesaba yatırılacaktır.
13 - Verilen tekliflerin geçerlik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
14 - Konsorısiyumlar ihaleye tekl:if veremez|er.
15 - Bu ihalııde fiyat farkı verilmeyecektir.
16 - Birliğinıiz2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı
Resmi Gazetede yayınlıınan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta
ve uy€lun bedeli tespitteı serbesttir.
17-Hakediş ödemeleri Adana İrBaNr teknik personeli tarafindan yapılacak kontroller
soffası İLB,\NK tarafiırdan yapıJacaktır. t , ;
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