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TOPt(A KKALE KAYMAKeı,r ıır; ı
Kö1,1ere lFIizmet Götürınc t}irliği llaşkaıılığı

I.ALEGOLÜ ı<Öıyrl MI]VCUTMIINIIL]Z-'lAI)II-AI,VI] KOIiKLjLLJK YAPlN4 iŞi açlk ilıale usrılü ile
ihale edilecektir. ihııleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

l - İdarenin
a) Adresi: Karatıış Mah.I(alnrakaınlılı Solçak ı-ıo:37't'oprakkalc/OsM.\NİYE
b) Telefon,ve faks numarası : 032863:i2245 - 03286333l87
c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - Ihale konusu yapım işiııiı:ı
a) Niteliği türü ve miktarı : l(apıııı işleri Mcr,cı-ıı ıııenf'eziır tadilalı r,e ltorklıluk 1,apıı-ıı işi
b) Yapılaca.ğı yer : Toprakkaıle İlçesi t,alegölü Köyü
c) İşin süreısi : İşe başlama teırihinden itibaren 20 takvim günüdül.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer : Toprakkale Kaymakamlığı KHGB Başkanhğı
b) Tarihi ve saati : 30.07.20l9 - 1 1:30

4 - İhaleye Kaıtılabi]mek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tebligat için adres bel,anı; a},rıca irtitıat için teletbır nuıııarasl r,e t'aks tıı_ıılıarası iie e]ektroı-ıik posta
adresi.
b ) Mevzuatı ııeı,eği kayıtlı oldıığı,ı'ricareıt ve/vcü,a Saı-ıaı,i ()dası Bclgesi.
1) CerÇek kiŞi olırıası haliııde, ilk ilan veva ilıalt, tırrihiııin içerisi;rde lıııluntllığtı 1,,ılda alıırı-ı-ıış ilgisine göre
Ticaret ve/r,e),a Saırayi Odasııra veya ilgili N4eslek Oclasına kaııt]ı oldı_ığıınu gösterir belge.
2) Tiizel kiŞiolnıası lıalinde. ıı-ıevztıatı geıreği tiizcl kişiliğiıı sicilinc kaııt[ı bı-ılı"ıı-ıcluğıı'I-icaret r,,c/vcra
Saı]ayi Odasırıdırn. ilk ilan vel,a ihale tarihiııin içerisiı-ıdc bı-ıluııdtığtı r,ıldır ıılıırıırış, tüzeI liişiliğin sicilc
kayıtlı olduğuna dair belge,
c ) Teklİf verrtre)'e ),etkİlİ oldtıjitınu gösterı-ıı İınza lJeraııniııııesi \,ğ.\a iüıı7a Sirk1ileri.
1- Gerçek kişi cılı-ı,ıası l,ıalindc. ı,ıoter tıısdikli iıııza beyaı,ıı,ıaıııesi.
2-Ttızel kiŞi olıııası l-ıaliırde. iliıisine göre t|izel kişiliğin oıttıkları. ii1,,eleri r,evı kı_ırucııları ile tiizel kişiliğin
Yönetiınindeki göre'"lileri belirlen son dı-ıruırıı.ı gösterir l'icaret Sici1 Gazetcsi vel,ır bı_ı irusııslıırı 1eı,sik eclcıı
belgeler ile tü:zel irişiiiğin noter tasdikli iıırza sirküleri.
ç
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KllGB İhaüe Ytlııetnıcliğiııiıı ] l. ıııaciclesirıdc sa1,1|ilı-ı cltırı,ıı-ıılaı.cia oltııııııadığıı-ıa ilişkin taahl.ıiitıraı-ı-ıc
Şekli ve içeriği Lıı.ı Şaı,tnaırıcde belirleııen teklif mektubı,ı.

e ) Bu şartı-ıanıecle belirleıren geçici teminat.
f ) Vekaleten ilıırley,o katllı-ı-ıa lrirlinde. istı:kli adııra katılıın kişiııin noter tastJikli vekaletıraırıcsi ile ııi,ıteı
tasdikli iı,ırza tıeı,aıııraınesi.
g ) İhale doküıııiınıı,ıııı satın alınclığıı-ıa dair belge
ğ ) Oılağı oldıığı-ı r,g,ya 1rissedaı,ı blılundtığıı tüzel kişiliklere ilişkin bc\,ıını-ıaıne.
h ) Vergi borcı_ı r.oktur belgesi
ı ) SGK borcu 1,tıktuır
i ) Ticaret siciI gazei[esi

5 - İhale; Birlik İhale Yönetmeliği gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

6 - a) AÇık iha.le usulünde teklil]er yazı|ı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan
sonra zarfin ü:ıerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazı|ır. Zarfın
yapıŞtırılan yeri isteJkli tarafından imzalaııır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı
veya geÇici teıninat belgesi ve ihaleye kaılılabilme şaıtı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir
zarfa konularak kapiıtılır. Dış zıırfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas
olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazı|ır,
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b) Teklif nnektubunda ihale dokümantnın tamamen okunup kabul edildiğinin beliıtilınesi, teklif edilen
bedelin rakarn ve y,a^ ile birbj.rine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, diizeltme
bulunmaması ve teklif mektuk,unun ad, soyad veya ticaret tınvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce
iınzalanmış cılması zorunluduı,. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve lıiç yapılınanrış sayılır, feklif
mektuplarının istelıli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul
edildiğinin beliıtilınesi, teklif edilen fiyiıtın rakam ve yazl ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan
herhangi birine uy!]un olmayan veya üz,orinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve
hiç yapılmanrış sa1,1|11.

7- İhaleye sadece 1,erli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokünıanına'den ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale döktimanınr satııı
almaları zorunludur. İhaüe dökümaırı 50"00 TL karşılığı verilmektedir.

9 - İstekliler tekliflcrini,GöttirLi Bede] şeıkliııcle vcreccklcrciir. İI-ıal., soı)LıcLı. iizcı,ine ilıale 1,,açıılaı-ı istcklivlc
Ciötürü Bedel sözleşme inızalarıacaktır.

i 0 - Teklifleı:; 30.0 7.201 9 tari-h ve saat ]. 1 :15'e kadar 'na verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklif'ler
değerlendirrrıeye alınmayacaktır.

l 1 - İstekliler teklif edilen bed elin en az o/o3'd tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat
vereceklerdir. Nakit teminatlar T.C Ziraat Bankası Toprakkale Şubesindeki TR58 000 100 1716 28012748
5001 nolu hesaba )ıatırılacaktır.

12- Verilen teklifleırin geçerlilı süresi, itıale tarihinden itibaren en az c)() takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye tıklif vereınezler.

14- Bu ihalede fiyat farkı veri;lmeyecekl.ir.

15 - Birliğimiz28Ei6 ve 4]34 ı;ayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi
Gazetede ya;uınlaniın yönetmelik hükünıleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli
tespitte serbe,sttir.

17-Hakediş ödemeleri Adana İrgaN« teknik personeli tarafindan yapılacak kontroller sonrası il-eaNr
tarafindan yapı lacaktır.

ü3J-
Yuırus Dırğ'

{,^rKai
Birlik Başkanı


