
iHALE iLANI
T.e.

(lJKURCA KAYMAKAMLI(:a

Cukurca Gilndes Koyii Giizeldere Seyit Ahmet YesilMahallesi Duvar Yapun i§i acik ihale usulii
ile ihale edilecektir. Ihaleye iliskin aynntih bilgiler asagida yer almaktadir:

tasdikli imza
f) Ihale dokumanunn
g ) SCiK borcu
g) Sckli ve
h) Ticaret
I) Mevzuati
I) Gercek ki:ji
gore Ticaret
2) Tuzel kis:
Sanayi Odasmdan,
kaynh olduguna dair
i )Vergi borcu
j )Yer gcircHi
k ) Isteklinin is ortakhg:
beyannamesi
I ) Ortagi oldugu veya
m) Sahislar ve sirket
n) Nufus Cuzdam

1 - Idarenin
a) Adresi : K()YLERE IJIZMET KONA(iI KAT-3
b) Telefon ve faks numarasi :
c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - lhale konusu yapun isinin;
a) Niteligi tiirii ve miktan: Duvar Yuksekligi 3,4 m ,Temel Dahil Yukseklik 4 m, Duvar Genisligi

0,6 m Duvar Uzunlugu 35 m L= 35 M
b) Yapilacagi yer : Cukurca Gundes Koyti Gtizeldere Seyit Ahmet Yesil Mahallesi
c) Isin siiresi : Yer tesliminden itibaren 30 takvim gtiniidiir.

3 - Ihalenin
a) Yapilacagi yer:
b) Tarih : 08.11 : 1

4 - Ihaleye Katilabilmek Icin isteklilerde Ararulan Sartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a) Tebligat icin numarasi ile elektronik posta
adresi.
b ) Bu sartnamede
c) Teklif'vermeye
1- Gercek kisi
2- Tuzel kis: olrnasi nizel

ve/veya
tiizel kisiligin sicile

belirtilen is ortakhgi



Mesleki ve Teknik vetertiliiic istenen. .' ~
o ) I~ Deneyim Bclgcsi
Isteklinin son bes yil icinde, ilk rcklif bedelin en az 0<) 50 orarunda gerceklestirdigi idarece
kusursuz kabul edilen ihale konusu i I gosteren tek sozlesmeye iliskin I~ Bitirme
Belgesini sunmasi zorunludur. i~Bitinne Belgesi kamudan almacakur.
Bu ihalede benzer is olarak kabul edilccek islcr :
Alt Yapi Ust Yapi ve Duvar Yapim i::;;i tie ilgili [;; Dcneyim Bclgesi
0) lsteklinin Organizasyon Yapisi :

lsteklinin ihale konusu isi yerine lmesi icin asagrde nitelik ve sayrlan belirtilen teknik
personeli j~ yerinde bulundurmayi taahhut edecektir. Asagida ozellikleri belirtilen teknik personelin
istekli tarafmdan imzalannlls listesi de sunulacakur.

IAdet '.fP.--.o..-.ZISY2n.. ~--- --.M...-.e~feki..On..v..an -1.:M....e.s.lekiOzellikt= ~::=_l~~ntiye $~fi iI_l1~i!lltmtihe!lQ_isi--;. _ __

p) Makine, Arac ve Techizat Listesi :
Isteklinin ihale konusu i~iycrine getircbilrm:::i . i~1Il sL·lresiboyunca i1?agtda nitelik ve saytlan

belirtilen makine, am<;vc te<;hi7iHIi~ycrinc!c bulllndllrinaYI taahhiit cckcektir. A~aglda iizel1ikleri
belirtilen makinc, ara<;ve te~~hizatll1 istck Ii lara i"ll1dan illlZalanl111~I istesi de sunulacaktlr.
5 - ihale Birlik yonetmeligi geregince A'(lk 1hale usulti ile yaptlacakttr.
6 - a) A'(lk ihale usultinde teklifler yazllt olarak yaplltr. Teklif mektubu, bir zarfa konulup
kapattldlktan sonra zarfm tizerille isteklinin adl, soyadl veya ticaret unvalll ile hangi i~e ait oldugu
yazlltr. Zarfm yapl~tmlan yeri istekli tarafmdan imzalalllr, ka~esi veya mtihrU baslhr. Bu zarf ge'(ici
teminata ait almdl veya ge'(ici teminat
belgesi ve ihaleye kattlabilme ~artl olarak istenilen diger belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak
kapatlhr. Dl~ zarfm Uzerine isteklinin adl ve soyadl veya ticaret unvalll ile tebligata esas olarak
gosterecegi a'(lk adresi ve teklifin hangi i~e ait oldugu yazlltr.

b) Teklifmektubunda ihale doktimanmm tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi, teklif
edilen bedelin rakam ve yazl ile birbirine uygun olarak a'(lk'(a yazllmasl, tizerinde kazmtt, silinti,
dUzeltme bulunmamasl ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvam yaztlmak suretiyle yetkili
ki~ilerce imzalanml~ olmasl zorunludur. Bunlan kar~tlall1ayall teklifler reddedilir ve hi'( yaptlmamt~
saytltr. Teklifmektuplanmn istekli tarafmdan imzalanmasl ve bu mektuplarda ihale doktimanmm
tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi, teklif edilen fiyatl11rakam ve yazl ile a'(tk olarak
yazllmasl zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayall veya Uzerinde kazmtt, silinti veya
dUzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hi'( yapllmaml~ saYlltr.
7 - ihaleye sadece yerli istekliler kattlabilecektir.
8 - ihale doktimanma (UKURC/\ K!\ YM:\!(·\\l I K()YLJRE l!izrv1F~·rGnrURME BiRLIGI
ODASJ'den ticretsiz olarak baktlabilir. ihaleye teklifverecek olanlann ihale dokUmanmt satm almalan
zorunludur. ihale doktimam 250,00 (ikiyUzelli) TL kar~tllgl verilmektedir.
9 - istekliler teklillerini. ihak yapllan
istekliyle Gi_HiirliBede!
10 - Teklifler; 08.11.2016 tarih ve saat 'e kadar LLJZE t! F r Ci()TORME: BiRLieJi
BASKANLlC";I'na verilebilecektir. Posta yoluyla gonderilen teklifler degerlendirmeye almmayacakttr.
11 - istekliler teklif edilen bedelin en az %3' Ututannda kendi belirleyecekleri oranda ge'(ici teminat
vereceklerdir.
12 - Verilen tekliflerin ge'(erlik sUresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim gUnti olmaltdtr.
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklifveremezlcr.
14 - Bu ihalede fiyat farkt verilmeyecektir.
15 - Birligimiz 2886 ve 4734 Saytlt Kanunlara tabii olmaytp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayth Resmi
Gazetede yaY1l1lananyonetmelik hUkilmleri ge'(erlidir. idare ihaleyi yaplp yapmamakta ._ ........"'Ul
bedeli tespitte serbesttir.
16- Ortak giri~irnler


