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I'OPI{AKKALL iLÇI]Si ASLANl'tNAR.sAyııöyüK vt_ LALLcöıu ı<öyı_HRi ı(il,iıLl pARKt. ,ıAşl yApIN,,ı
iŞi vaPıııı iŞi aÇık ihale usulü ile ihale edilecektir. ilıaleye ilişkin ayrıntılı bilgileraşağıdayeralınaktadır:

l - İdarenin
a) Adresi : Karataş Malı.kavıııakaınlık Sokak no:37 Topriıkkale/OSMANiyE
b) Telefon ve faks numarası :03286332245 - 03286333 l 87
c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale koı-ıusu Kilitli Parke taşılalııııı işiııiıı
alNiteliği ıüri.i ve ıniktarı : Yıılııııı işleı,ı üı.tıııüı N.l] tt ( \4 LİK ıriıiıı.i ü,,ıItKL lAşl yA1,1M işi
b)Yapılacağıyer:T()l'Rn KK\t l. il(lSi nsl AN1,1NARI.5\yüü()yt K\l l.,\1.1:(;ı)ı [ ı.,ı)vıı,ıtı
c) İşin si-iresi : işe başlama tarihinden itibareıı j0 takvim giinüdür.

3 - İhaleniıı
a) Yapılacağı yer : TOPRAKKAl.t] KAYMAKAML|Ğl
b) Tarihi ve saati : - t-l 0j.]() l|J l)azaı-ıcsi ııiiııij sııiıt:] l.()()

4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aratnılaıı Şaıtlar. Belgelerve Yeterlik Kriterleri
a )'l'ebligat iÇin aclres beYaııı. a)'llca iıtibat içiıı telelbıı ııtı|ııafast ve taks Iıtıtııarası ile elcktroııik pcısta aclresi.
tı ) t]ıı şartııaı-ııede belirleııen _eeçici 1eı-ı-ıiı-ıal.
c ) [clılil'\cr|lle}c velkılioldtığtıııu göstercıı İııızı Be1 aııı,ıaıııesi re_va imza Sirküleıi.
l- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli iı-nza bevaı-ınaır-ıesi.
2-'l'iizel kiŞi o|ıı-ıası halinde. ilgisine giire ti-izel kişiliğin ıırtakları, üyeIeriveya ktırtıcııları ile tüzel kişiliğiıı yönetiınindeki
görellileri belirten soı-ı dıırııırıı-ı gösterir Ticaret Sicil Gazetesivey,a brı lıusıısları tevsik eclen belgeler iıe tıizeı kişiliğin
ııoter tasdikIi iınza sirküleri
Ç ) KH(jB İhale Yöııetılıe Iiğiniıı l i. ıııaclcjesiııcle savılan cjııruıılarcJıı t,ılı,ıııı,ı-ıacl ığıı,ıa ilişkin taahlıiitı,ıan-ıe
il ) Vekaleteıı il-ıaIcve katılııııl llalindc. istekli adıııa lıatılaıı |ıişiniıı noter ıasrlikli vekaletııaı-ııesi ile ı-ıoter tasrlikli iı-ııztı
[:ıel,a ı,ı ı,ı a ı_ı,ı e s i,

e ) Ortağı olcltığıı vera lıissedaı,ı [-ııılıııırlıığtı tiizel liısiliklerc iIişkiıı [ıe_r,aııııaınc.
f') lhale dokiiıı-ıaıııııın satııı alıııtlığıııa daiı. bcli]e
g ) S(]K [-ıtırcıı _r,tıkü_tır bıclgı-sı

ğ l Şelili ıe içcriği btı Şarlııiııııctlç lıçliı,lcııcıı leklil'ıııçkııı[ıtı.
lı ü l iiiiı,.,ı .i. il Sıızt.ıe ,i
ı )\{eızılalı gereui karıllıoltlı-ığtı licarct \ç/\.c_\ıı Sııı-ıari()dası l}elgcsi.

Saııavi Odasına vera ilgiliMcslek ()rlasıııa kalıtlı olcluğtııııı gösterir belge.
2)-I'iizel kiŞi olıılası haliııde. ıııevzuatı gereği 1üzel kişiIiğiı,ı siciIiııe kar,ıtiı bııltıncluğ1ı Ticaret ve/veya Sanay,i odasından.
ilk ilan veva ilıale tarihinin içeı,ısinde bııluııdıığııyılda alınınış. tiizel kişiliğin sicile kal,ıtlı olduğunıİdair beİge.
i ) Vergi borcıı y,oktı.ır belgesi

Ilronoırıik vc Ma|i 1,etcr|iliğe ilişkin istencn belgcler :

.j ) t}aııka Ref-erans Mektııbıı :

l-e1,1if edileıı becjelin 0/o l0'ııı-ıdaıl az olı-ııııı-ırak iizere isteklilaraflndaıı bç.lirleı-ıecek tı_ılarcla bırnkaliır nezdincleki

sağlanabilir.

Mesleki ı,e Tt,knik vete rliliğe ilişkin iste ncn belgclcı. :

k ı l: l)e ııur iııı l]cluçri

B it iı,ıııe t}e l ges i kıııı,ıı.ıdaıı al ı ııaca lıı ı r.
lŞ ortiıklığıııda. Pilı'ıt ortiığın istcııeıı asgari iş deııer,,iııı ttütarıııııı eıı azo o 80'ini. diğcr ortaklarıı,ı her biriııiıı ise, isteııcn
asgari iş deı-ıeyiııı tutarıııın eı-ı aı o/o 20'siııi sağlaınası gerekir.
lŞ ortaklığıı-ıda. Pilot ortağıl-ı isteıren asgari iş deneyim tutaı,ının tamaı]ııııı sağlaı,ı-ıası haliı,ıde: diğer oııaklar. isteı-ıeı-ı asgaı.i
iŞ deneYin-ı ttltarıılııı % 30 uııdan az olııraıı-ıak tizere, beırzer işe ait olmayaıı biryapıın işine ilişkin belge sı,ıı-ıaL-ıilirler,

İl-ıalel'e girecek olaıı ıııi.ilıeııdis ve nıiınarlarııı. iiniversiteleriıı İn_şaal Mı}ı_cı_dış_ligıbölüı-ı,ılerinden t11ezLıIı ol«lııklıırıı,ıı

İd\"



[,ıelgeleyen diplomalarıııın ııo[er cııraylı stıretleriı-ıi suııırıaları haliı,ıde iş deı,ıeyin-ı belgesi araıımaz.
5 - Bu ilralede benzer iş olarak ;

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

7 - a)Açık ilıale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın
üzeriı-ıe isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfııı yapıştırılan yeri isteklitarafından
imzalanır, kaşesiveya mührü basılır. Bu zarf geçiciteııinata ait alıııdı veya geçici teıninat belgesi ve ilıaleye katılabilıne
şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa koıırılarak kapatılır. Dış zarfın üzerine istekliııin adı ve soyadı
veya ticaret Lınvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifln hangi işe ait oIdıığu yazılır.

b) Teklif mektubuı-ıda ihale doki.imalııııın taı-ııaıııeıı okı-ıı-ıı.ıp kabııl edildiğinin beliııilmesi. teklif edilen bedelin rakaın ve
yazı ile birbirine uyguıı olarak açıkça yazılıı-ıası. üzeriı-ıde kazıııtı, silinti. düzeltııe bulunmaması ve teklif ınektubunun ad,
soyad,u,,eya ticaret Lınvanıyazılıııak suretiyle yetkili kişilerce imzalaı,ımış olınası zoruı-ıIudrır. Btınları karşılamayan
teklifler reddedilir ve hiç yapılmaır,ıış sayılır. Teklif ınektuplarıı-ııı-ı istekli tarafıııdaı-ı iınzalaırınası ve bu ınektuplarda ilıale
dokümanıııın tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yaA ile açık olarak yazılması
zorlıııludur. Blınlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıı-ıtı, siliı-ıti veya düzeltıne bulunaı-ı teklifler
reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.

8 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

9 - İhale dokümanına 'den ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları
zorrın ludur. İhale dokliman ı 700 TL (Yed iyüzTürklirası ) karşı l ığı veri lınektedir.

l1 - Tekliflerı l4.05.20l8 Pazartesi saat ll 'e kadar Toprakkale KHCB Başkaıılığırıa verilebilecektir. Pcısta_voluyla
gönderi leıı tekl ifl er değerlend irmeye al ınına)ıacaktır.

l2 - İsteklilerteklif edileıı bedelin enazok3'u tLıtarında kendi belirleyecekleri orarıda geçici teıninat vereceklerdir.

l3 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az takvim günü olmalıdır,

l4 - Koıısorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

l5 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir,

l6 - Birliğimiz2886 ve 4]34 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlaııaı-ı
yöııetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyiyapıp yapınamakta ve Lıygun bedelitespiffe serbesttir.
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