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TO PI(AKKALE KAYN,IAKAM LtG ı
Kö_vlere Hizmet Giitürmc t}irliği l}aşkanlığı

-foPRAl$:AL.tl iı.çı,si SAYHöYüI( KöY[] 0.2 KNI ( 15 CM [(A[-IN1.IĞINDA SSt} YOL Y"\Pl\4

işı ) açık ihale usulü iİe ihale edilecektir. ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aŞağlda Yer almaktadlr:

1 - İdarenin
a) Adresi : Kiırataş Malr.Kayınalçaııılıl< Sokak

b) Telefon ve faks ]numarasl : 032863 32245 -

c) Elektronik pcısta adresi (varsa) :

ıro :3 7'Ioprakkalc/OS MAN İYE
032tt63331 87

KM (i 5 CM k\LlNLlĞlNDA SSt] YOL Y,\İ,IIV1 iŞi)

SAYtIÖY(lr rÖv(l
10 takvim günüdür.

2 - İhale konusrı },apını işinin
a) Niteliği türü ve ıniktarı : Yapıı-ı-ı işleri 0,2

b) Yapılacağı yer : '|OI'I{AKKAt-tl ILÇESl
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren

3 - İhalenin
a) yapılacağı yer : TopRAKKALE İı-çpsİ SAyHÖyÜK Köyü
U) raİilıi ve saati : 28.06.70l9 - Cuıııa giinti: 1 0:45

4' _ Iha|eyeK_atılabilrnek için isteklilerde l,ranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

a ) Tebligat içiıı aclres be.va,lı: a),fıca. irtibat için telefon lluılııılasl ı,c f-aks nlıliarasl ile clektroııik Posta

aclresi.
b ) Bıı şzırtn;ın-ıeı.lc belirlenen geçici teırıiırat,

c ) 
,reklif 

vermeve, ,vetkili olclugıını-ı gösitereır İıırza Bel ıırııaıı-ıesi 
''eYa 

İmza Sirküleri,

1_ Gerçek kişi oiırıası halinde, noter tasdikli iınza beyanıranıesi.

2_-füzel kişıı otııiası lıalinde. ilgisine gtire ti.izcl kişilİgin cı(akları. ül,cleri vcyiı ktlrtıcı-ıları ile ttizel kiŞiliğin

rönetinriniie,ki görevlileri beliĞıı scın tlııruıı-ıu gösler;r'ficarel Sicil Cjazctesi ı'eü'a brı l'ııısıısları ıevsik ecleı-l

telgeler ile ı.üz;el l:işiliğin ırrıter tasdikli iırıza sir]<tilcri.

ç ) Tüzel kiş;i istelıli taİaflırclaı-ı suırtılaır iş cleıre_vinr belgesinin, ıry,nı tiizel kiŞiı-iin Yarısıı-ıdaır fıızla l-ıissesiııe

saı-ıip oıtagı,.a aiı olı-ı-ıası halincle sı.ını,ılacak iş Deııeyim Belgesinin RaŞka f]ir'l'iizcl KiŞi-ve

Kul l and ırı lnıa,y-ac ıığına İ l işk i n J'aa]ıhü1 nanı c,

d 

'nHCB 

iıruİ. ı.6n.tnreliğirıin 11. ır-ı,ıcldesincle sayılaır dı.ırrıınlıırrla c,ılunnradığıııa iliŞkiıl tilal-ıhiitılaı-ı-ıc

e ) Vekaleteır ihaleye katılına halincle, ıstekli adına İatılaır kişiııin noter tasdikli ı'eka]etnaırresi ile ırı-'ıter

tasdikl i iırrza tıeyaı-ınaıı-ıesi .

f ) İl,ıale dol:ürnanıııln satlıı alındığııra ılair belge

g ) SGK bo:rcı.ı yoktlır

_i i ş.ı.ıi ve iç,31iğ[ b.ı şarlıranredc bclirlencıı teklif ıırektubı"ı,

lı _) 1 İcurct :;icil gıızetcsi
, iM.rrrotı geıelği kayıllı cıldı.ığtı J-icaret ve/vel,a Sanal,i Odası Beigesi,

1) Gerçek kişi olıırasl-haliııdc, ilk ilaıı ı,eya ilıale tarihiııin içerisiı,ıcle bı-ılı-ıı-ıdıığuı \'ılda alıılnlıŞ ilgisiılc giiı'c

-ficaret ve/r,e),a Saırayi ociasına veya ilgİli Meslek Oclasına kal,ıtlı olclrığı-ınrı giisterir belge.

2) Tüzel kişi olması l-ıalinde. mevzuatı ğcregi tüzel kişiliğiıı siciliııc ka)"ıtlı bı-ıltıııclı-ığıı-I-icareı ve/r'el'a

Saıral,i oda_sıııda,ı. ilk ilaıı vel,a ilrale ıİriı,,i,]in içerisindıjbı-ıluı-ıcluğrı,vılda alıırn"ııŞ. tüzel kiŞiliğiıı sicilc

kayıtlı olduğuı-ıa,Jair belge.
i ) Vergi bc,rcı"ı yokttır belgesi

Mcsleki ve Teknıik _vcterliliğc ilişkin istencn belgeler :

j ) İş Deırel;inı Btılgesi
istek]inin içirıde. ilk teklif edeceği bectelin en azo/o5() i oraırında gcrçekleştirdiği idarc.c:.kr:rl'}:i kabııl

e<iilen ihale kontıısu iş veya benzİr işlcrle ilgili dcı-ıeyiıniııi göstcreı-ı tck sijzlc:Şme.vc iliŞkin IŞ Bitirnıe

i}el gesini slınma|sı zoruı,,İ u<lur. i ş Biti rııe Bel ges i kam.ıdaıı al ı ırııcaktır.

iııaĞye girecek cılan nrühendis ve ıniır-ııırlarıı-ı" tiniuersitelerin iıışaat Mi-il-ıenclisliği biilüıııleriı-ıdeı-ı tllCZLlll

olduklarını bı:lge,leycı-ı cliplcııı"ıalarının ı-ıotcr oıra1,1ı sLırctlcriııi srıı-ıınııları haliı-ıde iŞ cieı-ıcl'iıı-l bclg.esi llrllllllli-t7,

i '{.



5-Buihaledebenzerişolarak;rİı-irı-İPARKE,.fAŞIYot-YAP1MI

6 _ İhale; Birlik ihale yönetmeliği gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır,

7 _ a) Açık ihale usulünde teklifle r yazı|ıolarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan

Soffa zatfıni.izelrine isteklinin adı, soyaclı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazı]ır, Zarfın

yapıştırılan yeri ist,ıkli tara{indan imialanır, kaşesi veya mührü basıir, Bu zarf geçici teminata ait alındı

veya geçici ttımina[ belgesi ve ihaleye katılabilme şaıtı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir

zarfa konularak kapatılır. Dış zarfınüzerine isteklinin adı ve soYadı veYa ticaret unvanı ile tebligata eSaS

oıu.uı. göstereceği'açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazı|ır,

b) Teklif me;ktubunda ihale beliıtilmesi, dokümanrnın tamamen okunuP kabul edildiğinin teklif edileır

bedelin rakaın .V9 
5ı471ile birbirine uygutn olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme

bulunmamas,l\,e teklif mektubunun aJ, soyad veya tiİarel.ynvanı yazılmak suretiYle Yetkili kiŞilerce

imzalanmış ıılrnasr zorunludur. Bunları kurşrlu-ayan teklifler reddedilir ve hiÇ YaPılmamlŞ saYılır, Teklif

mektuplarını,n iste]kli tarafindan imzalaırması ve bu nrektuplarda ihale dokümanının tamameıı okunuP kabul

edildiğinin b,eliırtilmesi, teklif edilen nyatrn rakam ,. yuriiı. açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan

herhangi birineı uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya diızeltnre bulunan teklifler reddedilir ve

hiç yapılmaınıış sayılır.

8 - İhaleye s,adece yerli istekliler katılabilecektir,

9 _ ihale dol<tınarıına,den ücretsiz olaı.ak bakılabilir. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlnr satıır

almaları zorunludur. İhaıe dokümanı 2:50 TL karşılığı verilmektedir,

10 _ isteklil:r tekliflerini.iş kalenıleri iı;iı-ı teklif edileıı birinı fi-vatlarln Çal'Pl]lll

i.izerincleıı tçklif birim fl};aİ şektincle vc,rcceklerclir, İhale scıı,ıi-ıcı-ı, iizeriı-ıe ilrale

sözleşı-ıre iı-ı,ızıılaı-ı ;ıcaktı r.

11 _ Teklifler; 28,06.20] 9 tarih ve saa1, 10:45 kadar KHGB bürosuna verilebilecektir. Posta yoluyla

gönderilen tel,Jifler değerlendirmey,e alınmayacaktır,

12 _ İstekli]er teklif edilen bedelin en ıızo/o3,itutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat

vereceklerctir. Nakit teminatlar: T.C Zira,atBankası Toprakkale Şubesindeki TR58 0001 0017 1628 0|27

4850 01 nolu hesaba yatırılacaktır

13 _ Verile.n tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en aZ 90 takvim günü olmalıdır,

l4 - Konsorsiyurnlar ihaleye teklif veı:emez|er,

15 - Bu ihale,Ce fiyat farkı verilmeyecektir,

16 _ Birliği miz2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabii 9l1ayıP, 
28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi

Gazetede )/a)/lnlanan yönetmelik htıkıımleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uYgun bedeli

tespitte serbesttir.

l 7- Ortak giı,işirı-ıler ilraleye teklif veı,eınc_vecektir,

18__ Hak eıdiş iş.temleri Adana İ1 Bank Koordinatörlerinin incelemesi Sonrasr gönderilecek ödenek

do ğrultusun,f u İ-l g aNr tarafind an yapıl ac aktır,

sotltıcLı bulıınaır toplanı bcclcl

1,apılan iste kli.vle biriııı iil at

*.i..

yr",ir:ğfirökl$tffiAR
Kaymakaırr V.
Birlik Başkanı


