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h,it:iil i.l İl ı,;t.il }'{)i.l.At{INA q,tışi,ı,ı.İ r;ıııt,ı,ı,ıltDA fu{EN}ılıZ yApIV1l va;ıını işi
aÇık ihaIc ılsulü ile ihale cdilecektir. İhaleye ilişkin aynntıh bilgiler aşağıda yer almaktadır:

l İıl;ırcııiıı
a) Adrcsi : liiitiiııi;t i(iııııgı l(al:i lılcşkirt - ı\("iitl
b) 1 eleibn ve faks numarası : t}4727l l 40l 9 -
c ) [ı lektroni k posta ad resi (varsa) : e l tsk i rtk h ghirı)hı.-ı ı ınai l,ı:tıııı

2 - İhalcı ktrrıııstı r ıılıinı işiııiıı
a) Niteliği 1ürü ve mikları : \'ıpııı işleri l6 Adet Çeşitli Lilıatlarcla Menicz yııpııııı"
b) Yapılacağı y.er : l ltş[i11 İlçcsiııin j\4ulıtelil.Köyleri
c) İşin siiresi ; İşe başlanıa tarihinden itibaren 9() İakvim günüdür.

_j - İhalenin
a) Yapılacağı yer : }ılcşkiı Köylcı,c I lizıııet Cötiirııe I}irliği
b)'l'arihi vç saati : l(}.(}7.2{}i9 - l0:00

4 - İhaleYc Katılabilnıek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve yeterlik Kriterleri
;; } İı:lriilliı ii'iil:ıilı,;:s bcı'ı.ıtıı: i}yfıc.ı inibat için tele{irıı nuınarası r,e 1-aks ntıınarası ilı:
ı,:lı,j,.ıı ııııİi,. 1ııııl;ı ııt_İı,ı,sİ.

lı ı iXı.ı ş;ıılrıııı:ııitt |ıi:liı,ii:nıı;ı gcçici l*nıin;ıt.
ı,J j,:i.lii'ı,;ııı,ıi:ı,.: r*l},iiioltlı_ığııııı_ı gi.isl.r*,, İırıza }}e1.,aııııırıııcsi rcla İnıza Sırkiilcri.
i- ( ı,_,1ççiu },işi tılıııası l-ı;ıliııilc- ırııl.cr tıısdikli inıza beyaııırıııııcsi.
"'- liiz*l hiŞi tılnıası lııliııd*. ilgisintı giire ttizel kişiIiğin ı_ırtiıklıırı, iiyclcri yey;ı kı.ırııçıı}arı ilt
ıiizci l<işiliiii:ı ı,,iin*tiı,:ıind*l<i giircvliicri helirtı;rrı soıı clıırıııııı.ı gösterir.t'icarcİ Siçil (iazetesi
', t]t;.i [üii lıtııiıs ji,ıı'ı lı--ı sık cdı:ıı bclgclcr ile tiizcl kişiliğin niıter tasclikli ıınzıısirkiileri.
ı,, ü iı[i(j{} İlıiıl* \'iııı*in-ıt:liğiııin l l. ınaıİtjı,sind* ,ry,lu,, c|ı.ırıımlaı:ıla <ıluırn.ıaiİığıııa ilişİıiır
i;;;ıİ ıl,ı iil,ıı;ıı ı ı*
ıl i !'Çl,;ılıtıri i|ııtİr.r* ]ıı.ıt-ılıııı.ı iıııliııt.İc" istekli trtiına katılıın kişinin ııtılcr 1asdikii ycliırlclnaırıcsi
İ iç ıırılııı, til_i('|İ\l ı tııl/i_ı lıc\.ııııııiııı-ıçsİ.
C )()l'ıiüı uİilıığıı ı,el,a hissccları buluırclıığu tüzel kişiliklere ilişkin bı.l,aı1naını,.
1' ı İiı;ılı: ı.iııkiiııııııııı,ıırı salırı ıılıırriığııra ciair belge
1 ) S(iiı [ııı;,rıı _ı,tık|ur
g .l Şıt,ii ., c içuı iı]j |;ıı Şarınaınecie lıclirleııen tekliI.nıektubtı.
ii } i iı:ıiı,*1 ıitil gıızcirsi
ı ) \"!i:ırıı:ıf ı ıı,,ııı:iii 1."arıılı ıılı-lıığıı'l'içıırcl ııcivcyzı.§anayi Odası [}elgcsi.
J i { iı;ı.'ili, iıiıi Eıiııııis; iılıliııiİı:. ilh ilan vc5.,;ı ilıale taıihinin içeı:isiııcte lıuluıitlt.ığu ı,ıltla alııınlış
tllliıilıc ırıii'* lii";ıırçt ı,ciı'clı Sana,ıi ()cl;ısına vcya ilgili N4eslek o{asııızı ka_vıİlı olcitığıınıı
Ni;:t,",ıİı },,tlşc_

ill İilıt'I hİŞi ıilnliııı |ııliııdıı. ıııeıızua.tı gııreği 1tizel kişiliğin siçilinc kaı,ı1,1ı [rı_ılunılıığıı",i,ic;irı_ıl.
\t]/\C"\'i-ü §ıııı;ı.\i {)ıİasıııdaıı" illt ilan vcvtı. ihale tarihiı,ıiır içcrisiı-ırle [ruluı,ıduğu yıltia aİınıııış.
ıii.,.ı:l iıişi!iç.iıı siçiiı k;t.ı,ıtlı ıiIıİuğtıntı dair belgc"
i i Vııgi btıl,çıı ı,,iıklı;ı l"ı*lgı:si

t]]&ıononıik ı"* §,tııii 3,tterliliğc ilişkin istenen belgeier :

iltı ıı-ıariıiı: btış ı:cçi inıişıir,..



ii,'§ tı, ğr.iıi ı *' ğ'ckrı iğ* ı, tteı"iiliğe ilişkin isteııcn trelgclcr :

, , ;. f it..] ,". l:l j i$,..,lj,,]>l

l,,j-r|,!illııı i,:iı-ııi,"ı. illı tci.lii iııİc*eği bcdclin cn ıızgiıfi0 ioraııında gerçekleşıiı.diği i4ar*ee
l!ıı:;Liı,|ıiı/ L;ı[ıııJ ııiii:_:ıı ıi,ı;ı!ı"kı,ııııııtı iş vcl,a [ıç:ızer işlerie ilgili cienel,inıiııi giislfıcn lek
.!,iüliı]§illc\,,.: ıiıŞl<ilı lı; iiıtiıı'ııc ltelgesiııi sı"ı.ı]ınası ziırıınlııduİ. İş t}itiİınc i}cllcsindc r,ıllıır
ii;ıcrilrtİÇ:n lıcsıŞl !ıiini:ı:ilıınıcsi 1.,ul,ıılnıa_vacakLır. İş t}itirnıc }}elgcsi ltıı-ııtıdaıİ aiıırı_ıci.ıhtır.
lilı]*}'Ş Ş,iıccck ıllan ırıiilıcıı<]is ı,ç ıııiırıııriarııı, tinİversite lerin iİışaaı l\4ıilıçnclisliği .1ı4inıııılıi<
i,ı!liıı:ı}ıı,::"ı,.i"_,jı ıııı)zL|ıı ıılıiııiiliıı.ı;"ıı bcIgcleveıı cİipl<ınıalarıntıı nOlAr ıınaı,lı sııretleriı]i sıııııııalaıı
iı;ı.i iı ıı"İı.ı iı tiı i ışv İiıı lıı:l1:ı,ııİ il.i.i.tfııllltz.
5 - l}ıı ihalccle beırzer iŞ olarak ; \'aJıııı,ı İşlcri Benzcr İş Cirııpları Tebiği ekinttııki -v-,a;,ını ilcri
Ii",iiı*|,İ,; {i;"ıılılııı iistcsirıiıı A r.ç [:} g.rı.ıbtıncia sıiyılan İşler.

6 - İIıalc; tsirlik İhaüe Yönetmeliği gereğince Açık ihale Usulü ile yapılacaktır.

7 - a) AÇık ihale usulünde teklifler yazıh olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup
kııPtıtllcİıkltıl1 S()nra z,arl\n iizerine isteklinin adı, soyadı veyaticaret unvanı ile hangi işe ait
cılclıığtı Yazllır. l,arl\n yapıştırılan yeri istekli tarafindan imzalanır,kaşesi veya mührü bası]ır.
}Jıı zarl'gcÇici tcn'ıinata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katıİabilme şartı
oIarak istcırilcı-ı diğer belgelerle bir|ikte ikinci bir zarfakonularak kapatılır. Dış zarfın üzerine
isıcklinin acİı v'e soyaclı vel,a ticaret unvanı ile tebligata esas olarak g'östereceğİaçık adresi ve
tckli{ln hangi işc ail olduğu yaz,ılır.

b) 1'ckli{'nıeklı-ıhunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
lckliledilcı-ı bcdcliı'ı rakam ve yaA ilc birbirine uygun olarak açıkça yazılnİası, üzerinde
kazlıltl" silinli- düzcltnrc bulunmaması ve teklif mektubunun uj, ,oyuO veya ticaret unvanı
Yazılmak surctiYlc Yelkili kiŞilerce imzalanmış olması zorunludur. buda.İ karşılamayan
1ckliller reddcdilir vc hiÇ yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafmdan
iıııziılaııınası ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin
bclirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yan ile açık olarak yazılmasızorunludur.
[Jıınlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme
bu|uı-ıaıı leklifler rcddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.

ti - İhalc.vc sadecc 5ıerli istekliler katılabilecektir.

9 - İl,ıalc dtıkiiıııanına l]lıışkiı,l iıill1çlg iiizııcl_ (icjtiirırıe [}irliği'den ücretsiz olarak bakıIabilir.
ıhalcl'c tcklil-vergcck olanların ilıale dökümanını satın almaları zorunludur. ihaüe dökün-ıanı
.l{}()"lj{l t l l'|. karşılığı verİlnıekledir.

i0 - İılÇk}iİçi'iÇLiill*riııi.(jiiliiı'ij I}cdcl ştklirııle vereccklerriiı. İiıale soı]ucLt. tizçrinc ii.ı;ılç
r ııpıi;ııı iı;ItİıJi,, lı: {i(iliiı"i} }}t:tj*İ ıii;rl*şıııe iııız_;rlaııacal<lır.

l l - 'l'eklİflcr: 
l ij. (J 7.'J{i } Ç tarih ve saat } t}:00'e kadar [ılcşk i11 Kiillcrc İ liz_nıet Gij{.ürrıı*

I1iıtiıi'ııa verilclbilccektir. Posla yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

l2 - İslekliler teklif edilen bedelin en az,o/o3'itutannda kendi belirleyecekleri oranda geçici
1cııri nat vereccklerdir.

]3 - Verilcıı tcklillerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az ]0 takvim günü
tılıııalıd ı r.



i-1 - Ktıı-ıstırsiı tııırliır ihalel,e 1eklif veremezler.

]5 - l}ıı ihıı|ç:dc fjyat 1iırkı r,erilnıeyecektir.

l 6 - I}irliğiıııiz 2886 ıc 4734 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı
Rcsn-ıi (iazctede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta
\ t: uvglın bcdcli tcspitte serbesttir.

t ,- ı iii;ıi. ı.,.İ;,ı;iıiılıı iiı;iiı.:iç: lçl."iil'ı,ı:r*n:rr,,ei:t:klİı..

Gülhani ozan
Kaymakanı

Birlik Başkanı


