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YE$iLOVA KAYNIAKANILIG I
Kiiylerine Hizmet Gtitiirme Birlifi Baqkanhfr

2018 yrh KOYDES yatrrml proframr yaprm iqi agrk ihale usulti ile ihale edilecektir. ihaleye
iliqkin ayrrntrh bilgiler aga[rda yer almaktadrr:

1 - idarenin
a) Adresi : Merkez Mahallesi Hiikiirnet Caddesi No 3
b) Telefon ve faks numarasr : 0 248 618 02 15 - 0 248 6\B AB 21
c) Elektronik posta adresi (varsa) : necip- l5@hotmail.coni

2 -lhale konusu: yaplm iqinin
a) Niteli[i ttirii ve miktarr : 3"1035,00m2 m2 6 cm Kilit Palke ve driqerne ipi. 2400 metre

Bordrir Tagr.

b) Yaprlaca[r yer : toplam 34035.00.m2 .6 cm kilit parke ta$r ve oA10\<adar 2400
rnetre bordrir tagt ve drigeme igi

c) igin stiresi : ige baglama tarihinden itibaren 90 takvim giiniidiir.
3 - ihalenin

a) Yaprlacalr yer : Kaymakamhk toplantr salonu
b) Tarihi ve saati :22.05.2018 - 13,45

4 - ihaleye Katrlabilmek igin isteklilerde Aramlan $artlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) 'I'ebligat igin adres beyanr; aynca irtibat igin telefon numarasl ve lirks numalasr ile
elektronik posta adresi.
b ) Bu garlnamede belirlenen gegici terninat.
c ) T'eklif vermeye yetkili oldugunu gdsteren imza beyannamesi veya imza sirkiileri.
i - Gergek kiqi ointasr halinde, noter tasdikli imza be,vamamesi.
2'Tuzel kigi olmasr halinde, ilgisine gdre ttizel kiqiligin ortaklan" iiyeleri ve,va kuruculan ile
ti.izel kipili$in ydnetimindeki gtirer4ileri belirten son durumu gosterir licaret Sicil Gazetesi
ve,va bu hususlalt tevsik eden belgeler ile ttizel kiqilifiin noter tasdikli imza sirkri]eri.
g ) KHGB ihale Ydnetmeli[inin L l. maddesinde sayrlan durumlarda olunmadrgrna iligkin
taalrhtitname
d ) Vekaleten ihaleye katrlma halinde. istekli adma katrlan kiqinin noter tasdikli vekaletnarnesi
ile noter tasdikli imza beyannamesi.
e ) Ortalr oldulu r.'eya hissedan bulundulu trizel kiqiliklere iliSkin beyanname.
f ) ihaie doki.irnanrnrn safin ahndr$rna dair belge
g ) Ticaret sicil gazetesi

$ ) Mevzuatr gere[i kayrth oldulu I'icaret ve/veya Sanayi odasr Belgesi.
1) Gergek kiqi olmasr halinde. ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundugu yrlda ahnmrg
ilgisirre gdre Ticaret ve/veya Sanayi Odasrna veya ilgili Meslek Odasrna kayrth oldufurrr-r
gdsterir belge,
2) Tnzel kigi olmasr halinde. rnevzuatr gelegi tilzel kigilifin siciline kayrth bulundufu Ticar.et
ve/r'eya Sanayi Odasrndan. ilk ilan veya ihale tarihirrin igerisinde br-rlurrdu$u 1,rlda alrlmrq,
tiizel kigili[in sioile kayrth oldufuna dair belge.
5 - ihale; Birlik ihale Ydnetmelili gereSince Agrk ihale Usulii ile yaprlacaktrr.
6 - a) Agtk ihale usultinde teklifler yazit olarak yaprlrr. Teklif mektubu, bir zarfa konulup
kapahldrktan soffa zarfrn i.izerine isteklinin adr, soyadr veya ticaret unvam ile hangi iqe ait
oldu$u yazir. Zarfn yaprgtrrrlan yeri istekli tarafindan imzalamr, kagesi veya mtihrti basrlr.
Bu zarf gegici teminata ait ahndr veya gegici teminat belgesi ve ihaleye katrlabilme gartr
olarak istenilen di[er belgelerle birlikte ikinci bir zarfakonularak kapatrlrr. Drg zarfin iizerine



isteklinin adt ve soyadt veya ticaret unvanr ile tebligata esas olarak gristerecegi agrk adresi ve
teklifin hangi ige ait oldupu yazlJ:.r.

b) Teklif mektubunda ihale doki.imarunln tamamen okunup kabul edildilinin belirtilmesi,
teklif edilen bedelin rakam ve yazL ile birbirine uygun olarak agrkga yazrlmasr, iizerinde
kazrntr, silinti, dtizeltme bulunmamasl ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvam
yazilmak suretiyle yetkili kigilerce imzalanmrg olmasr zorunludur. Bunlan kargrlamayan
teklifler reddedilir ve hig yaprlmamrg sayrlrr. Teklif mektuplannm istekli tarafindan
imzalanmast ve bu mektuplarda ihale dokiimanrrun tamamen okunup kabul edildiginin
belirtilmesi, teklif edilen fiyatrn rakam ve ya ile agrk olarak yazrlmasr zorunludur.
Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya iizerinde kazmfl, silinti veya di.izeltme
bulunan teklifler reddedilir ve hig yaprlmamrg sayrlrr.
7 - lhaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
8 - ihale doktimamna Yeqilova Kdylerine Hizmet Gottilme Rirligi Raq;ka'6gr'den ticretsiz
olarak bakrlabilir. ihaleye teklif verecek olanlann ihale dok1mamru satrn almala' zorunludur.
ihale doktimam 250,00 TL kargrhfr verilmektedir.
9 - istekliler leklifler:ini,iq kalernleri igin teklil edilen birirn liyatlaln garpmr sonucu bulunan
toplam bedel tizerinden teklif birim fiyat geklinde vereceklerdir. ihale ,onu"u, tizerine ihale
yaprlan istekliyle birim fiyat sdzlegme imzalanacaktrr.
10 - Teklifler;22.05.201 8 tarih ve saat 13,30'e kadar Yeqilova Kdylerine Hiz-met G6ttirme
Rirligi tsagkanhEr'na verilebilecektir. Posta yoluyla gdnderilen tekiifler deperlendirmeye
ahnmayacaktrr.
11 - istekliler teklif edilen bedelin en azYo3'itutannda kendi belirleyecekleri oranda gegici
teminat vereceklerdir.
12 - Verilen tekliflerin gegerlik si.iresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim giinti
olmahdrr.
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14 - Bu ihalede fiyat farkr verilmeyecektir.
15 - Birligimiz 2886 ve 4734 sayrh Kanunlara tabii olmayrp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayrl
Resmi Gazetede yayrnlanan yonetmelik hiiktimleri g.g.tiiaiii. idare ihaleyi y"ptp yapmamakta
ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
17- Ortak gir:igirnler ihalel.'e teklif veremeyecektir. 
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