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yapıfft işi aç;ık ihale usıılü ile iha].e edilecektir. İhaüeye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:

1 - İdiırenin
a) z\dresi : Karataş N4air.Kayırıakırıırlık Sokak ıro:j7 Totrırııkkalc/OSMANİY11
b) 't'elefon ve faks nıJmarası : 0328(ı332245 - 032[J63 j] l87
c) IJlektr«ıııik posta aıdresi (varsa) :

2 - İh:ıle konusu 1ulııııı işiııin
a) l.{iteliğli türü ve ıııiktarı : Yeıpıı,ıı işlcri 1.250 N,{2 AL,,\NA (l5 CM KALINLIaiINDA

SSB,/Ot ,,1A1,1M iŞi.
b)'Yapılacağı yer : ]'OPRAKl.iAl-t1 ll.Çl';Sİ SAY:lÖvİJr KÖvıi
c) İşin süresi : İşe ba.şlama tarihinden itibaren 10 takvim günüdür.

3 - İhıalenin
a)'/apılacağı yer : T'oprakkaleı Kaymakamlığı KHGB Başkanlığı
b)'farihi ve saati : 30.07.2019 - l 1:00

4 - İh;aleye Katılabilme k İçin İsteklilerde Aranılan Şa(lar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a) Tebligat için adrcs lıeyaı-ıı; ayftca irtibat için tcleli,ıı-ı ntııT}arası vc laks ı"ıı-ınıarası ile
elektrolıik posta adresi,
b ) Bu şartnaııecle belirleneıı geç:ici ten-ıiı-ıat.

c ) Teklif vernleyL, yet}ıili oldtığrınıı gtisıeı,ı,ıı Iııızu Beliııırlttıııt,si verı İnrza SirkLileri.
1- Gerçek k.işi oln,ıası tıalinde. ıroter tasdikli inrza be1,,aı-ııraırresi.

2-Tüzr| kişi oln-ıası haliııde. ilgisine göre liiz.el kişiliğin ortaklırrı" ii5,elcri veı,a kıırucıı]arı ile
tüzel kişiliğ.iı"ı .viinetinrıııdeki göıevlilcri belirteı-ı soı-ı dıırııı-ı-ıtı gösterir'[icaret Sici1 Gazetesi
veya bu l-ıu:;ı-ısları tevsik ecieıı belgeler ile tiizel kişiliğiı-ı ııoter tasdikli iınza sirltiileıi.
ç ) Tiizel kişi isl"ekli tarallırdaıı suırıılıın iş deıreviın belgesiıriır. ay,ııı tiizel kişiııiıı ),arısındaı-ı
fbzla hissesine salıip oıtağına ait olırrası lıaliııde sı-ıırı-ılııcak İş Deıreyiııı Belgesiııin [}aşka tJir
'l'iizel Kişiye Kullarıdıı,ılı-ı,ıal,ııcaliınıı İüişkin '|'aııl,ıl"ıiitııamc.

d ) Kl IGB j,hale Yonetn-ıeliğinin l 1. n-ıadclesinde sa,vılan dı-ırı-ıı,ıılıırda rılı,ınııadığına ilişkiı-ı
taalılrüitıraırı e

e ) Vekııleten ilıaleye katıln-ıa halinde. islekli adırıa kııtılan kişiniıı noter tasılikli vekaletıraıııesi
ile rıoter tasd i k l i i nıza Lıc.virırıı ;tı-ııcs i.
f ) İhale doklimanınııı satın alındığıı,ıa dair belge
g ) S{iK borcı-ı yoktı"ır

ğ ) Şe kli ve içeriği bu f)artıraııecle belirleııeır teklil'ıncktulıu.
h )'ficaret ı;icil gazetes;i
ı ) Mevzuatı gereği kay11l1 olduğu Ticarct vc/veva Sanal,i Otlası Belgesi.
1) Gerçck k.işi olması lıalinde. illi ilaıı ı,el,a ihale taril-ıiı"ıiı-ı içcrisiı-ıde bulıındı-ığu 1,ı[cla aIıı,ıınış
ilgisiııe göre Ticaret veı/vevır Sarıal,i Odasınır vcya ilgili Mcslek f)dasına kayıtlı olduğuıru
göste.rir belge"
2)Tnz,e| kişi olması halinde. ıııe,vzııatı gereği tüzel kişiliğiı-ı siciline kal,ıtlı bultındıığu ]'icııre1
ve/veva Sanayi Odasındaıı. ilk ilan veya ihale tarihiniır içerisinde buIiıı,ıduğu vılda alırımış,
ttizel kişiliğ;iıı sicile kayıtlı oldııEıı.ıı-ıa dair belge"
i ) Vergi borctı 1,,oktur Fıelgesi
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bulunmaması ve teklif mektutıunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiYle Yetkili kiŞilerce

imzalanmış cılması zorunluduı,. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiÇ YaPılmaırrıŞ saYılır. Teklif
mektuplarının istelili tarafında"n iınzzılanıması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamameır okunuP kabul

edildiğinin beliıtilınesi, teklif edilen fiyıatın rakam ve ya^ ile açık o]arak yazılması zorunludur. Bunlardan

herlıangi birine uyjgun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltırre bulunan teklifler reddedilir ve

hiç yapılmaı,nış salıılır.

7 - İhaleye s:ıdece yerli istekliler katılatıilecektir.

8 - ihale dokümanına klrgb büirosunclan. ücretsiz olarak bahlabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale

dökümanını satın almaları zoıunludur. jhale dökümanı fffr}?k1T]_llğ1 
verilmektedir.

9_ isteklilertekliflerini.iş kalenıleri için teklif cdileıı biriı-ıı tl),atlarıtı ç.tl,pıılıı solıLıcLı btıluı-ıııırlı'ıplan-ı bcclcl

üzerinden teklif bjriıı tiyat şeklincle vereccklerdir. İhalc soırı-ıcuı. iizerine ilıalc;-apılan istekli1'1e [ıiriııl f'ır'at

sözleşn-ıe i nrzaIaı-ıacaktı r.

l0 - Teklifl er; 30.07 .201 9 tarih ve saat Offif e kad.ar 'na verilebilecektir. Posta yolrıyla gönderilen teklifler

değerlendirrneye aılınmayacalıtır. İ l"'3'Ş 3er"

l 1 - isteklileır tekljif edilen bedelin en a,,ı,o/o3'j tutarında kendi belirleyecekleri oranda geÇici teminat

vereceklerdir. Nal:it teminatlar T.C Ziraat Bankası Toprakkale Şubesindeki TR58 000 100 1716 28012748

5001 nolu h,osaba yatırılacaktır.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az90 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif vereımezler.

14 - Bu ihalede fi,yat farkı veı:ilmeyeceJktir.

1 5 - Birliği rniz 2886 ve 4734 sayıh Ka:nunlara tabii olmayıp, 28 .04 .2001 tarih ve 26506 sayılı Resnı i

Gazetede yeıyınlaıran yönetmelik hüküınleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta Ve uYgun bedeli

tespitte serbesttir.

16-Hakediş ödemeleri Adana İrnaNı< teknik personeli tarafindan yapılacak kontroller sonl'ası İl-gaXr
tarafindan y apılac,aktır.
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