
iHALEiLANI

Cukurca Koylere Hizmet Goturme Birligine ait Yesilcesme Mahalle~i BerheIa~: ~1e:kiinde
bulunan 214 ada 9 noll! parse I uzerindeki arsa ve 10 dukkan satisi acik ihale usulu ile ihale
edilecektir. Ihaleye iliskin aynntih bilgiler asagida yer almaktadir:

1 - Idarenin
a) Adresi : Hukumet Konagi Kat:3
b) Telefon ve faks numarasi : 04385112589 - 04385112095
c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - lhale konusu Tasmmaz malm
a) Niteligi turn v~ miktan : 1806 m2 Tasmmaz ::lr~aveuzerindeki .~?dukkan,
b) Yapilacagi yer : Cukurca Yesilcesme Mahallesl.BeTI~el~n.~1evkll
c) Isin suresi : lhale tamamlandiktan sonra 30 takvim gunudur.

3 - ihalenin
a) Yapilacagi yer : Hukumet Konagi 3. Kat: Kaymakamhk Makam odasi
b) Tarihi ve saati: 14.01.2019 - 10:00

4 - Ihaleye Katilabilmek lcin isteklilerde Ararulan Sartlar, Belgeler ve Yeterlik Kri~erleri
a ) Tebligat icin adres beyam; aynca irtibat icin telefon numarasi ve faks numarasi ile
elektronik posta adresi.
b ) Bu sartnamede belirlenen gecici teminat. . .'. .. .
c ) Teklif verrneve vetkili oldugunu gosteren Imza Beyannamesi veya Imza Sirktileri.
c) Gercek kisi olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.. .
d) Iuzel kisi olmasi halinde. ilgisine gore ttizel ki~i1igin ortaklan, iiyeIen veya .k~ruculan ~le
tlizel kisiliilin Y{inetimindeki g()revlileri belirten son durumu gosterir Ticaret Slcll Gazetesl
veva bu'hLJ~usiantcvsik eden belgeler ile tUzel ki~iligin 110tertasdikli imza sirkiileri.
e )wVekaleten ihaleye kattlma halinde, istekJi adma katllan ki~inin noter tasdikli vekaletnamesi
ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) Sekli ve iyerigi bu Sartnamede belirlenen tekli f mektubu.
g) Mevzuatt gcregi kayltll oldugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasl Belgesi.
h) 'J'i.lzel ki~i ohnasl halinde, mevzuatl geregi tiizel ki~iligill siciline kaYlth bulundugu Ticarct
ve/veva Sanavi Odasmdan. ilk ilan veva ihale tarihinin i<;crisinde bulundugu Yllda ahm11l~,..... 01 _ .. .

tlizel ki:;;iligin skill.:' kaYltll olduguna dair beige.
I) Ycr gordU tutanagl
5 - ihalc; Birlik ihale Yonetmeligi geregince A<;lkihale Usulii ile yapllacaktIr.
6 - a) AC;lkihale usuliinde teklifler yazlh olarak yaplhr. Teklif mektubu, bir zarfa konulup
kapattldlktan sonra zarfm iizerine isteklinin adl, soyadl veya ticaret unvanl He hangi i~e ait
oldugu yazlhr. Zarfm yapl~tlfllan yeri istekli tarafmdan imzalanlr, ka~esi veya miihrii baslhr.
Bu zarf geyici teminata ait almdl veya gec;ici teminat belgesi ve ihaleye katllabilme ~artl
olarak istenilen diger belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatihr. Dl~ zarfm iizerine
isteklinin adl ve soyadl veya ticaret unvanl ile tebligata esas olarak gosterecegi aC;lkadresi ve
teklifin hangi i~e ait oldugu yazlhr.

b) Teklif mektubunda ihale dokiimanmm tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi,
teklif edilen bedelin rakam ve yazl ile birbirine uygun olarak aC;lkc;ayazllmasl, iizerinde
kazmti, silinti, diizeltme bulunmamasl ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanl
yazllmak suretiyle yetkili ki~ilerce imzaianmI~ oimasl zorunludur. Bunlarl kar~llamayan
teklifler reddedilir ve hiy yapllmamI~ saYIhr. Teklif mektuplarmm istekli tarafmdan
imzaianmasl ve bu mektuplarda ihale dokiimammn tamamen okunup kabul edildiginin
belirtilmesi, teklif edilen fiyatm rakam ve yazl ile aylk olarak yazIlmasI zorunludur.



•

Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya iizerinde kazmti, silinti veya diizeltme
bulunan teklifler reddedilir ve hie yapilmarms sayihr.
7 - Ihaleye sadece yerli istekliler katilabilecektir.
8 - ihale dokumanma <;'lJKLiRCA K{)YLERE IIizME'r (i(rrORfYIE BiRLicii' den iicretsiz
olarak bakilabilir, Ihaleye teklifverecek olanlann ihale dokumamm satm almalan zorunludur.
ihale dokumanmi 250,00 (Ikiyuzelli) karsiligi verilmektedir.

9 - Teklifler arsanm m2 birim degeri uzerinden toplam olarak verilecektir. Tahmini bedel
uzerinde en yuksek teklifi veren firma veya kisiye ihaJe edilecektir.
10- Teklifler; 14.01.2019 tarih ve saat IO:OO'ekadar (:UKURCA KOYLERE HizMEr
Ci{)TORME 131R1.1(i1'ne verilebilecektir. Posta yoluyla gonderilen teklifler degerlendirmeye
almmayacaktu.
11 - istekliler teklif edilen bedelin en az %3 'ii tutannda kendi belirleyecekleri oranda gecici
teminat vereceklerdir.
12 - Verilen tekliflerin gecerlik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim giinii
olmahdir.
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14 - Bu ihalede fiyat farki verilmeyecektir.
15 - Birligimiz 2886 ve 4734 sayih Kanunlara tabii olmayip, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayili
Resmi Gazetede yaymlanan yonetmelik hiikiimleri gecerlidir, Idare ihaleyi yapip yapmamakta
ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
16- Ortak girisirnler ihaleye teklifveremeyecektir.


