
mALE iLANI
T.C.

<;LJKlJRCA KAYMAKAMLlGI
J(()YLERE HizMET GOTliRME BA~KANLIGI

ihale Kayrt Numarasi :

Cukurca Gundes Koyu Koprulu-Cimenli Mezralan Parke Ta$1 Yapun i$i acik ihale usulu ile ihale
edilecektir. lhaleye iliskin aynntih bilgiler asagida yer almaktadir:
1 - ldarenin
a) Adresi: K()YLERE 11izMET GC)TORME BiRLi(}j lIOKOMET' KONAGI KAT-3
b) Telefon ve faks numarasi : 438-511-25 89 - 438-511-::!O 95
c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - ihale konusu yapim isinin; Cukurca Gllndes Koyu Koprulu -Cimenli Mezralan Parke Ta~1Yapnn i~i
a) Niteligi turn ve miktan: Yol rum 1400 Mt, Yol Genisligi 4,20 Mt, Bordur tasi 2800 Mt, Oluk tasi 1400

mt, Buz Q-300 20 Mt, Kum <;akIl nakli 10 Km
b) Yapilacagi yer: Cukurca Gundes Ktiyu Koprulu -Cirnenli Mezralan
c) lsin suresi : Yer tesliminden itibaren 60 takvim gunudur.

3 - Ihalenin
a) Yapilacagi yer : Kaymakamlik Makam Odasi
b) Tarihi ve saati : 26.09.2017 - 10:00

4 - lhaleye Katilabilmek Icin isteklilerde Aramlan Sartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tebligat icin adres beyam; aynca irtibat icin telefon numarasi ve faks numarasi ile elektronik posta adresi.
b) Btl sartnarnede belirlenen gecici teminat,
c) Teklif vermeye yetkili oldugunu gosteren lmza Beyannamesi veya lmza Sirkuleri.
1- Gercek kisi olmasi halinde, noter tasdikli irma beyannarnesi,
2- Tuzel kisi olrnasi halinde, ilgisine gore tuzel ki$iligin ortaklan. Uyeleri veya kurllculan ill' Hizel ki~iligin
yClnetimindeki g('irevlileri belirten son durlllllu gosterir Ticarct Sicil Gazctesi veya bu hllsuslan tevsik eden
belgeler ile liizel ki$iligin noter tasdikli irnza sirkOleri.
y) TUzel ki$i istekli tarafmdan sLlnulan i~ dcneyim belgesinin, aym tUzel ki~inin yansmdan fazla hissesine sahip
ortagma ait oimasl halinde sunulacak i$ Deneyim Belgesinin Ba$ka Bir TUzel Ki$iye Kullandlnlmayacagma
ili~kin TaahhUtname.
d .)KHGB ihale Y(1netrneliginin II ve I~, maddesinde saYllan dururnlarda olunmadlgllla ili~kin taahhUtnarne
e) Vekaleten ihaleye katilma halincle. istekli adlila katilan ki~il1in noter t.asdikli vekaletnamcsi ilc l10tertasdikli
irnza beyannarnesi.
f) ihale dokOmal11111rlsatm allrldlg1l1a clair beige
g) SGK borCli yoktur (ihale tarihi itibariyle son bir ay i<;indealll1ml~ olacak)
g) Sekli ve i<;erigi bu Sartnamede belirlenen teklif mektubu.
h ) Ticaret sicil gazetesi
1 ) Mevzuatl geregi kaylt.II oldugu Ticaret ve!veya Sanayi Odasl Belgesi.
I) Gen;:ek ki~i olmasl halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin ic;erisinde bulundugll ydda alll1ml~ ilgisine gcire
Ticaret veivcya Sanayi OdaSlll<lvcya ilgili Mesick Odasma kaYltl! oidugullu gi)stcrir beige,
~) T'lizel ki~i oimasl halinde. rnevzuatl geregi Uizelld~iligin siciline kaYltl! blllundugll Ticaret veiveya Sanayi
Odasmdan. ilk ilan veya ihale tarihinin iyerisinde bulundllgu ydda ahnmI~, tUzel ki~i1igin sicile kay ItIt olduguna
&~~~. .
i ) Vergi borcu yoktur bclgcsi (ihale tarihi itibariyle son bir ay ic,;indealHlml~ olacak)
j )Yer gtirdU tutanagl
k ) isteklinin i$ ortakltgl ol111aslhalinde, ~ekli ve it;erigi bll ~artnamcde belirtilen i~ortaklIgl beyannamesi.

I ) Ortagl olclugll veya hissedan bulundugu Hizel ki~iliklere ili~kin beyanname.
rn) $alllSlar ve ~irket yetkilileri ic;in allllllll~ sablka kaYlt belgesi (ihak tarihi itibariyle son I ay iyinde alml~)
n) Nofus Clizdalll FOLOkopisi($irketler hari<;:)
Mcslcki vc Tckllil, yetcrliligc ili~kil1 istcncl1 belgelcr:
o ) i~I)eneyim Bclgesi
isteklinin son be~ yil i~inde, ilk teklif edecegi bedelin en az % 50 oranmda ger~ekle~tirdigi idarece kusursuz kabul
edilen ihale konusu i~le ilgili deneyimini gosteren tek sozle~meye ili~kin i;;Bitirme Belgesini sunmasl zorunludur.
i~Bitirme Belgesi kamudan almacaktlr.
Bu ihalede benzer i~ olarak kabul edilecek i~ler :
Yolyaplm ve Parke Ta;;1Do~emesi ile ilgili i;;deneyim belgeleri kabul edilecektir,
Bunun dl~tndaki i;;deneyim belgesi kabul edilmeyecektir.
(i) isteklinin Organizasyon Yapisl :
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lsteklinin ihale KOnUSU i;;i yerine getirehilmesi icin asagrda nitelik ve sayilan belirtilen tcknik personeli i~
yerinde bulundurmayr taahhut edecektir. ,A~aglda ozellikleri belirtilen teknik personelin istekli tarafmdan

imzalanunii~~;td~~"illcak"):~~~efi__ !~::~%~h:~~';~±-=~k~zeu:~~
p ) Makino, Amy vc Techizat Listesi :

lsteklinin ihale konusu isi yerinc getirebilrnesi icin isin siiresi boyunca asagrda nitelik ve sayrlan belirtilen
mak ine, amy ve techizan i'i yerinde bulundurmay, raahhut cdccektir. A$aglcla ozellikleri belirtilcn makine. arac
ve techizaun istekli tarafindan imzalarunrs listesi de sunulacaknr.
5 - ihale Birlik yonetmeligi geregince Acik ihale usulu ile yapilacaknr.
6 - a) Acik ihale usulunde teklifler yazih olarak yapihr, Teklifmektubu, bir zarfa konulup kapanldiktan sonra
zarfm Ilzerine isteklinin adi, soyadi veya ticaret unvam ile hangi ise ait oldugu yazihr. Zarfm yaptstmlan yeri
istekli tarafmdan imzalamr, kasesi veya muhru basihr, Bu zarf gecici teminata ait ahndi veya gecici teminat
belgesi ve ihaleye katilabilme sarn olarak istenilen diger belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapanhr,
Dis zarfm uzerine isteklinin adl ve soyadl veya ticaret unvam ile tebligata esas olarak gosterecegi a~lk adresi ve
teklifin hangi i~e ait oldugu yazlhr.

b) Teklif mektubunda ihale dokUmanmm tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi, teklif edilen bedelin
rakam ve yazl ile birbirine uygun olarak a~lk~a yaZllmasl, Uzerinde kazmtl, silinti, dUzeltme bulunmamasl ve
teklifmektubunun ad, soyad veya ticaret unvam yaZllmak suretiyle yetkili ki~ilerce imzalanml~ olmasl
zorunludur. Bunlan kar~Iiamayan teklifler reddedilir ve hi~ yapllmaml~ sayilir. Teklif mektuplannm istekli
tarafmdan imzalanmasl ve bu mektuplarda ihale dokUmanmm tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi,
teklif edilen fiyatm rakam ve yazl ile a~lk olarak yazIimasl zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun
olmayan veya Uzerinde kazmtJ, silinti veya dUzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hi~ yapIimaml~ saYlhr.
7 - ihaleye sadece yerli istekliler katIiabilecektir.
8 - ihale dokUmanma C,'UKURC.'AKAYMAKAfvlU(il K()YLERF, llizME:T GOIORMF: BiRLi(ii ODASl'den
Ucretsiz olarak bakllabilir. ihaleye teklif verecek olanlann ihale dokUmamm satm almalan zorunludur. ihale
dokUmamm l.000,00 (BinTL) kar~lhgl verilmektedir.
9 - istekliler teLliflerini. Gc)tUr(j Bedel ~eklindc vereceklerdir. ihale SOllllCll, tizerinc ihale yapilan iSlekliylc
GNUrli Bedel seizle;;l11eimzalanacakw.
10 - Teklifler; 26.09.2017 tarih ve saat 10:00'e kadar K(lYLERE [riZMET C;(lT()RME BiRLi(;i
EL\SKANLI(i I'na verilebilecektir. Posta yoluyla gonderilen teklifler degerlendirmeye ahnmayacaktlr.
II -istekliler teklif edilen bedelin en az %3'U tutannda kendi belirleyecekleri oranda ge~ici teminat
vereceklerdir.
12 - Veri len tekliflerin ge~erlik sUresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim gUnUolmahdlr.
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklifveremezler.
14 - Bu ihalede fiyat farkl verilmeyecektir.
15 - Birligimiz 2886 ve 4734 SayIlI Kanunlara tabii olmaYlp, 28.04.2007 tarih ve 26506 saYlh Resmi Gazetede
yaymlanan yonetmelik hUkiimleri ge~erlidir. idare ihaleyi yaplp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
16- ()rtak giri~imler ihaleye teklif veremeyecektir. ;'.....
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iHALE iLANI
T.C.

<;UKURCA KAYMAKAMLIGI
KOYLERE HizMET GOTORME BASKANLIGI

Cukurca Akkaya Koyu 1. Kat Asfalt ve Sanat Yapilan Yapun isi acik ihale usulu ile ihale edilecektir.
Ihaleye iliskin aynntih bilgiler asagida yer almaktadrr:
1 - Idarenin
a) Adresi: KOYLERE HizMET GO'rORME BiRLtGi HOKOMET KONAC~IKAT-3
b) Telefon ve faks numarasi : 438-511-25 89 - 438-511-2095
c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - ihale konusu yapim isiuin; Cukurca Akkaya KLiyU1.Kat Asfalt ve SanatYapilan Yapun lsi.
a) Niteligi turn ve miktan.Isrinar Duvan 532 1ll.1 Kat Asfalt Uzunluk 1600 mt .Genislik 6 Mt .Onanm 2300 mt
b) Yapilacagi yer : Cukurca Akkaya Ktiyli
c) Isin suresi : Yer tesliminden itibaren 60 takvim gunudur,
3 - lhalenin

a) Yapilacagi yer: Kaymakamhk Makam Odasi
b) Tarih: 26.09.20 I7 Saar: II :00

4 - Ihaleye Katilabilmek Icin isteklilerde Ararulan Sartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tebligat icin adres beyani: ayrica irtibat icin telefon numarasi ve faks numarasi ile elektronik posta adresi,
b) Bu sartnarnede belirlenen gecici teminat.
c ) Teklif vermeye yetk iii oldugunu gosreren imza Beyannamesi veya imza Sirku leri.
1- Gercek kisi olmasi halinde, noter tasdikli irma beyannarnesi.
2- Tuzel kisi olmas: halinde, ilgisine gore ruzel ki~i1igin ortaklan, Uyeleri veya kuruclilan ile tUzel ki~iligin
y(inetimindeki gorevlileri belirten son durumu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlan tevsik eden
belgeler ile tlizel ki~iligin noter tasdikli imza sirkUleri.
~ ) Tiizel ki$i istekli tarafmdal1 sUl1ulani~ deneyim beJgesinin, aylll ((izel ki~inin yansmdan lazla hissesine sahip
ortagma ait olmasl halinde sUllulaeak i~ Deneyim Belgesinill Ba~ka Bir TOzel Ki-;;iyeKullandll'llrnayaeagma
ili~kill TaahhUtnarne.
d) KHGB ihale Y()netme!iginin 11ve 12. Illaddesinde saydan dururnlarda olunmacilgma ili~kin taahhiitname
e ) Vekaleten ihaleye katilma halinde, istekli adma katIlan ki~inin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli
imza beyannamesi.
f) ihale doklimanll1m satlll almdlgrna clair beige
g) SGK borcu yoktur (son bir ay ir.;:indeaI1l11111~olacak)
g) Sekli ve it;erigi bu Sartnamede belirlenen teklif mektubu.
h) 'fiearet sieil gazetesi
1 ) Mevzuatl geregi kaYltlJ oldugu Ticarct ve!veya Sanayi (Jdasl 13elgesi.
I) Gert;ek ki~i olmasJ halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin i~erisinde blllllndugu Yllda alllUlll$ i1gisine gi.ire
'ricaret ve!veya Sanayi ()daslI1a vcya ilgili Mesick Odasma kaYltli oldugul1u gc)sterir beIge,
2) Tlizcl ki$i oimasl halinde. mevzuatl geregi tUzel ki~iligin siciline kaYlth bulundllgu Tiearet ve/veya Sanayi
Odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin ic;:erisindeblliundugu ydda almml$, tUzel ki$iligin sidle kaYlth oldllgllna
clair beige.
i ) Vergi borcu yoktllr belgesi (son bir ay ir.;:indeahnml$ olaeak)
j )Yer gcirdUtutanagl
k ) isteklinin i~ortakl@ o!masl halinde. $ekli ve i~'erigi bu ~artnamede belirtilen i~ortaklJgl beyannamesi.
I ) Ortagl oldllgll veya hissedan bu!undugu tlize! ki5iliklere ili~kin beyanname.
m) $al1lSlar ve ~irket yctki!ileri ir.;:inalml11J$sablka kayn belgesi (son bir ay i~'indc (111115)
n) NUfus CUzdalll Fotokopisi ($irketler hari~)

Mcsleld ve Tclmik yctcrliligc ili~kin istcncn bclgclcr:
()) i~Dcneyim Bclgcsi
isteklinin son be~ yll i~inde, ilk teklifedeeegi bedclin en az % 50 oralllllcla gen;:ekle$tirdigi idarece kusursuz
kabul edilen ihale konusu i~le ilgili deneyimini gOsteren tek stiz!e$meye ili:;;Idni~Bitirme Belgesini SlInnlaSI
zorunllldur. i~Bitirrne Belgesi kamudan almaeaktlr.
Bu ihalede benzer i~olarak kabul edilecek i~ler :
Asfalt Yol, Parke Ta~1Yol ,istinat Duvan Yaplllll i~i ile ilgili i~deneyim belgeleri kabul edilecektir. Bunun
dl$lI1daki i~deneyim belgesi kabul edilmeyecektir.
0) isteklinin Organizasyon YapIsl :

isteklinin ihale konusll i$i yerine getirebilmesi i~'ina~aglda niteJik ve saydan bc!irtilcn teknik personcli i$
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yerinde bulundurrnaji taahhur edecekrir .Asagrda ozellikleri belirtilen teknik personelin istekli tarafmdan
imzalanrms listesi de sunulacaknr.

. ~e~~-'=-----=-=--=--'-f-'~-~;--L-~~-~-L-e-fC-_. ~f;i!~~~:i;';jl'ir~i(J~lik_ -

p ) Makine. Amy ve Techizat Listesi :
Isteklinin ihale konusu isi yerine getirebilrnesi icin isin suresi boyunca a:;;aglcla nitelik ve sayrlan bclin ilcn

makine. arac ve rechizan i~yerinde bulundurmayi raahhut edecektir, Asagida ozellikleri belirtilen makine, arac
ve techizarm istekli tarafindan irnzalannus Iistesi de sunulacaknr.
5 - Ihale Birlik yonetmeligi geregince Acik lhale usulu ile yapilacaknr.
6 - a) Acik ihale usulunde teklifler yazih olarak yapihr. Teklifmektubu, bir zarfa konulup kapatrldiktan sonra
zarfm ilzerine isteklinin adr, soyadi veya ticaret unvaru ile hangi ise ait oldugu yazihr. Zarfm yapistinlan yeri
istekli tarafmdan imzalamr, kasesi veya milhril basihr. Bu zarf gecici teminata ait almdi veya gecici teminat
belgesi ve ihaleye kanlabilme sarti olarak istenilen diger belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatihr.
Dis zarfm ilzerine isteklinin adr ve soyadi veya ticaret unvam ile tebligata esas olarak gosterecegi acik adresi ve
teklifin hangi ise ait oldugu yazihr.

b) Teklifmektubunda ihale dokumanmm tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi, teklifedilen bedelin
rakam ve yazi ile birbirine uygun olarak ar;:lkr;:ayazilmasl, ilzerinde kazmtl, silinti, dilzeltme bulunmamasl ve
teklifmektubunun ad, soyad veya ticaret unvam yazllmak suretiyle yetkili ki~ilerce imzalanml~ oimasl
zorunludur. Bunlan kar~I1amayan teklifler reddedilir ve hir;:yapllmaml~ saYlhr. Teklif mektuplarmm istekli
tarafmdan imzaianmasl ve bu mektuplarda ihale dokilmamnm tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi,
teklif edilen fiyatm rakam ve yazI ile ar;:Ikolarak yazlimasl zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun
olmayan veya ilzerinde kazmtI, silinti veya dilzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hir;:yapIimamI~ sayillr.
7 - ihaleye sadece yerli istekliler katIiabilecektir.
8 - ihale dokilmanma \=UKURCA. KAYMAKAMLIC;I KC)YLERE HizMI:T GcYrORML. BIRLl(il ODASI'den
ilcretsiz olarak bakllabilir. ihaleye teklif verecek olanlann ihale dokilmamm satm almalan zorunludur. ihale
dokilmam 1.000,00 (BinTL) kar~Ihgl verilmektedir.
9 - istekliler tekliflerinL Gi.iHirUEkdel ~eklinde vereceklerdir. ihale SOIlU('U. Uzerine ihale yapIian istekliyle
Gi.i(iirUBedel sZizle;;rne irnzalanacaktlL
10 - Teklifler; 26.09.2017 tarih ve saat 11:00 'e kadar K()YLERE HizMET G()TORME BiRLi(;J
BA:)KA NLI(; J'na verilebilecektir. Posta yoluyla gonderilen teklifler degerlendirmeye almmayacaktIr.
11 - istekliler teklif edilen bedelin en az %3 'il tutannda kendi belirleyecekleri oranda ger;:iciteminat
vereceklerdir.
12 - Verilen tekliflerin ger;:erlik silresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim gilnil olmahdIr.
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklifveremezler.
14 - Bu ihalede fiyat farkl verilmeyecektir.
15 - Birligimiz 2886 ve 4734 Sayill Kanunlara tabii olmaYlp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayIil Resmi Gazetede
yaytnlanan yonetmelik hlikilmleri ger;:erlidir. idare ihaleyi yaplp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
16- Ortak giri~illlier ihaleye teklif veremeyecektil'.


