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TOPRAKKA I-E KAYMı xını ııc ı
Kövlere [l izırret Giitü rnre l}irliği l}aş lra n lığı

KÖYDtlS 20l8 ASI-ANI)lNAR rÖvıı B CM LiK ı<iı-i,ıı-i PARKE,I,AŞl YAI,1N,l iŞi açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

l - İdarenin
a) Adresi : Karataş M al-ı. Kaı ı-ııaka ıı-ı l ı li Sokak ı-ıiı: 3 7'I'oprakka le/OS M AN İ Y E
b) Telefon ve faks numarası : 0j2[t6332245 - 0:]2B6] j3l87
c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale koııusu r apıııı işiııiıı
a) Niteliği tiirü ve ıniktarı : 8 cırı lik Kilitli Parke taşı Yapım İşi
b) Yapılacağı yer : 

'loprakkale İlçesi Aslanpıııaı Köyii
c) İşin süresi : İşe başlama tarilıinden itibaren 30 takvim günüdür.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer : Toprakkale KHGB Başkanlığı
b)Tarihi vesaati :l].ll,]()ltl - l0:0()

4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a )'l'ebligat için adı,es beyaı,ıı] ilyfıca irtiL-ıat için tcleftın Iıuıııarası ve fbks nLımarası ile elektroı-ıik pr,ısta adresi.
b ) Btı şartnaır-ıede belirleııeı-ı geçicİ teınİı-ıat.
c ) Tckli[ıcrıııe1 e reıkili tılduğııııtı g(istcı,eıı İmza Beviıııııuıııesi rera İmza Sirkiilcri.
| - Gerçek kişi olnrası haliııdc. noter tııstjikli iııza [-ıe,v,aı,ıı,ıaı-ıesi,

2-'I'iizel kişi olıı-ıası haliııcle. ilgisinc göre tLizel kişiliğiıı ortakları. iil,eleı,i ve_l,a ktıı,ı_ıcı.ıları ile tiizel kişiliğin
r.ijııetinıiı-ıdeki görevlileı,i hclirten siııı dıırtııı,ıtı gösterir Ticaret sicilcazgıtesi veıa bu hıısıısları teı,sik eden belgeleı |lc
tiize l kişiliğiıı üıolef tasdikli inıza sirkiileri.
ç) l(l,tGt]İhalcYijnetıncliğiııiıı ll.ırıaclcjesiı-ıclesa\ılaı-ıdıırıınılardaolııı-ımadığıı,ıailişkiııtaalıhtitııan-ıe
d ; Vekaleteıı ihaleye liatıIı,ııa lıalinde. istekli adıııa I<atılaıı kişinin niıter tasdikli ı,ekaletııanıesi ile ııoter tasdikli imza
be1,,aııı,ıanıes i.

e ) İhale doki-iınaıııııııı satıı-ı alıı-ıdığıııa cJair belge
f ) SG|( bt,ırcıı yı-,ıktı_ır

g ) Şeklive içeriği bıı Şartnııı-ııede [:ıelirleııen teklif ıııel<tubu.

! ı Tieuıet .ieil gazcıc,i
ı) \4eı zııalı gereği kaı ıtlı oldıığtı Ticaret ve/r,eva Sanar i Odası Be lgesi.

r,e/r,e,va Saııayi Odasıııa veya ilgili Meslelr Oclasıı-ıa lia1,,ıtlı c,ıldıığııııı_ı gösterir beIge.
2)Tiizel l<işi olıııası haliııde. ı-ı-ıevztıatı gereğiti.izel kişiIiğin siciline kayıtlı buluııdtığu Ticaret ve/veya Saı-ıa1,,i
Odasıııdaıı. ilk ilan ı,eya ihaIe tarihinin içerisinde buluı,ıdıığu yılda alınıı-ıış. tiizel kişiliğin sicile kal,ıt|ıoldıığıına dair
bclge.
i 1 Vergi borcıı ycıktı_ır belgesi

Ekononrik ve Mali yetcrliliğc ilişkin istenen lıelgclcr :

k ) Raııka Rei'eraııs Mel<tıılıtı :

'l'eklil'edileı-ıbedelin%o l0'ıınclanaz<ılıııaınakıizereistekli tara{lnclanbelirleneccktutarclııbankalarnezdiııcleki
liullanılıııaınış ııakdi kredisini veya gayriııakdi kredisiııil,a da üzerinde kısıtlama bıılıııımayan ı-ırevduatıııı gösterir
L-ıaı'ıka ref-eı'aı,ıs ı-ııcktubıı. Bıı kriter ı,ırcvdtıat ve kıedi tııtaı,ları toplaııı-ııak ya da birdeıı faz,la baııka referans ıııektı_ıbı_ı
stıııtı larak sağ|ana[ıilir.

Mesleki ve Teknik yeterliliğe iIişkin isteneır bclgeler :

l ) I. Dcııeı iııı [}e luesi
Isteliliı-ıııı içiııde. ilk teklif cdeceği [-:ıecieliıı çıı az 9/oj0 i oraı-ııııda gerçeklcştirdiği idarece kı"ısı_ırslız kabııl edilen ilıale
lıoı-ıtıstı iş r,eya [-ıeı-ızer işlerle ilgilideneliıı,ıiı-ıiqöstereı-ı ıek sözleşı-ııeye ilişlıiıı İş Bitiı,ıne Belgesiııi sL|ııınası
ztıruııltıclıır. İş Bitirme Belgesi kanıııc,lan alınııcaktır.
İlıalı'l"e girecek olaı-ı ı-ı-ıi-'iheııclis ve ıniır-ıariarııı, i,'inirersiteleriıı İnşaat Miilıeı,ıctisliği böli_inılerinden ıııezuı1 olduklarını
be'lgeleyen diplomalarıııııı !ıoter onaylı sııretleriııi sı-ıııırıaları halinde iş denel,iııı belgesi aranmaz.
5 - Bu ihalede benzer iş olarak ;
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6 - İha|e; Birlik İhale Yönetmeliği gereğince Açık İhale tJsulii ile yapılacaktır.

7 - a) Açık ihale usuliinde teklifler yazılı olarak yapılır. ]'eklif mektubu, bir zarfb konı_ılup kapatıldıktan sorıra zarfırı
iizerine istekliııin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait oldı"ığtıyazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli
tarafındaır imzalanır, kaşesi veya mülırti basılır. Bı-ı zarf geçiciteırıiırata ait alındı veya geçiciteminat belgesi ve
ihaleye katılabilme şaılı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzeriı-ıe
isteklinin adı ve soyadı veya ticaret Lın\ant ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait
oldıığıı yazılır.

b) Teklif mektubuı-ıda ihale dokümanının tamaırren okuırup kabul edildiğinin belirtiImesi, teklif edilen bedelin
rakam ve yau ile birbiriııe uygun olarak açıkça yazılması, üzerirıde kazıntı, siliı-ıti, düzeltme bulunmaması ve teklif
ınektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalaıımış olması zorunludı.ır" Bunları
karşılaı-ı-ıayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarınııı istekli tarafından imzalanması ve bu
mektuplarda ihale dokümanının taınameır okrınrıp kabul edildiğinin beliılilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile
açık olarak yazılması zorunludur. Bı.ınlardan l-ıerlıangi birine uyguıı olmayan veya üzeriııde kazıntı, siliı-ıti veya
düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılınamış sayılır.

8 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

9 - İhale doküınanına'den ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanlarıı-ı ihale dökümanını satın almaları
zorunludur. İhale dclkl;manı 250 (İkiylizelliTiirkl-irası ) TL karşılığı verilmektedir.

l0 - İstelıliler tekli1'leı'iııi.iş kalcıııleri için teklil-edilcıı [ıiriıı-ı flvatlarıı-ı çarpınıı sontıct.ı bııltınan toplaıı-ı bedel iizeriı-ıcleıı
ıekIif birinı til,at şekliııtlc ı.eı,ccc1,1cıdiı,. İhale soııtıctı. iizeriııeİhalc 5.,apılıın istekliyle birin-ı tiyat İörl"ş,,,,.
iıı-ıza laııacakt ı r.

l l - Teklifler, l3.11.20]8 tarih ve saat l0:00'e kadarToprakkale KHGB Başkanlığı'na verilebilecektir. Posta
yo l uyla gönderi leıı tekI ifl er değerlend irmeye al ınmayacaktır.

l2 - İstekliler teklif edilen bedelin en azo/o3'itutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

l3 - Verilen tekliflerin geçerlik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takviın günü olmalıdır.

l4 - Koı-ısorsiyumlar ihaleye teklif veremezler,

l5 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.

l6 - Birliğimiz2886ve4734 sayılı Kanunlaratabiio|mayıp,28.04.2001tari\ı ve 26506 sayılı Resmi Gazetede
YaYınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

l 7- Ortak girişiınler il-ıalcl,e telilif vereıı-ıeyecektir.

Aıi yILDIR. ofu ı--
Kdymakam V.
Birlik Başkanı


