
T.C.
LULEBURGAZ ilgesi

Kdylere Hizmet Gdtiirme Birli$i

iutt
. Birli$imiz 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayrh K6ylere Hizmet GdtUrme Birligi
ihale Yonetmeli$ine tabidir.
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lgin Adr ve Yeri Tahmini
Bedel
(KDV
Harig)

Gegici
Teminat
(TL)

Belge lgin
Son
MUracaat
Tarihi

lhalenin
Tarihi ve
Saati

Yrl lgi/
Sari/
Teslim yeri

1 LUleburgaz
ilgesine bagh 15
Koye toplamda
29484 m2 Scmlik
kilitli parke tagr
ve 5164 metre
bordUr vaprm isi

Teklif
Bedelinin
o/o3

Unden az
olmamak
Uzere

13t07t2018
ihale saati
olan 16:00'
e kadar

13t07t2018
saat:16,00

120 g'l,nl
LUleburgaz
Kdylere
Hizmet
G6tUrme
Birligi
Baskanhdr

KOYLER 8cm
yiiksekli[inde
normal gimentolu
buhar ktirlti beton
parke taqr ile driq.
Kaplamasr
yaprlmasr (m2)

5OX2OX1O CM
boyutlannda
beton normal
gimentolu buhar
kiirlti beton
bordtir
dciqenmesi
(pahh her
renk)(metre)

Makine ile
yumugak sert
toprak
kazrlmasr
(serbest kazr)
(m3)

Temel
Yaprlmasr
(Krrrlmrq
ve
Elenmip
Ocak Taqr
ile)(Nakliy
e Dahil)
(m3)

ALACAOGLU KOYTJ 2033 531 203 203

HAMITABAT KOYU 1 160 2s6 231

Kr{ILAAGAQ KOYU 1250 100 187.5

DUGTjNCUBA$I KOYU 2624 259

QIFTLIKKOY KOYU 23sl 453 470.2

CELALIYE KOYU 2509 185 373

HAMZABEY KOYU 1072 2t8 158

ESKITA$LI KOYU 2326 527 348.9

KIRIKKOY KOYU 2181 824 2t8.r
SAKIZKOY KOYU 2348 486 352.2

SARICAALI KOYU 2564 111 256,4

YENIBEDIR KOYU rt28 3r6 226

AWALI KOYU 2263 672 223

OKLALI KOYU 2363 48s 236.3

KARAMUSUL KOYU 13t2 t29
TOPLAM 29484 5164 3871,6 203



f . ihale yukarrda belirtilen tarih ve saatte kapah teklif mektubu ile Luleburgaz
Kaymakam h$ I toplantl salonu nda yap r lacaktr r.

2. Bu ige ait ihale gartnamesi 500,00 ( beg yluz_tl) ihale Dosya Ucreti mukabilinde
LUleburgaz llgesi K6ylere Hizmet Goturnre Birligi burosundan mesai saaileri
igerisinde temin edilebilir. ihale Dosya Ucreti Birlik Bagkanhgrmrza ait T.C. Halk
Bankast LUleburgaz $ubesinde bulunan TR13 0001 2009 5530 0016 0000 71
nolu hesablmtza yatrnlacaktlr. Birlik Bagkanhgtmtza ait telefon : 0288 412 gT
66

3. ihaleye katrtmak isteyenlerde ve yeterlilik degerlendirmesinde aranan
aga$ rda belirtilmigtir.

gartlar

a- Gelir veya Kurumlar vergisi borcu olmadrgrna dair ilgili vergi dairesinden ihale
tarihinden onceki bir ay iginde ahnmlg belgenin aslr

b- Sosyal GUvenlik Prim Borcu olmadr$rna dair ihale tarihinden onceki bir
ay iginde ahnmrg belgenin ash,

c- Kayttlt oldu$u Ticaret ve / veya Sanayi odast Meslek Odasl Belgesi,1- Gergek kigi olmast halinde ihaleye ait ilanrn yaprldlgl yll iginde ahnmrg TiCaret ve /
_veya Sanayi Odasr veya Meslek Odasrna kayrth oldugunu gosterir belge,

2-Tii,zel kigi olmasr halinde tUzel kigiligin siciline kayrth bulundugu yer Ticlret ve / veya
Sanayi Odasr veya idare Merkezinin bulundu$u yer mahkemesinden veya benzeri
bir makamdan ihaleye iligkin ilk ilanrn yaprldrgr yrl igerisinde atlnmrg tuzel kigiligin
sicile kayrth olduguna dair belge,

d-Teklif vermeye yetkili oldugunu gdsterir imza beyannamesi
imza sirkUleri;

1' Gergek kigi olmast halinde Noter Tasdikli beyannamesi ve imza sirkUleri,
2- TUzel kigi olmast halinde $irket ortaklarrnrn hisse durumlarrnl ve
girketteki gdrevlerini belirten son durumu g6sterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslr
veya noter tasdikli drnegi ile tasdikli imza sirkUleri,

f- Kamu ihalelerinden yasakh olmadrgrna dair yaah
taahhUtnamesi,
g- ihate ddkUmanr satln aldrklarrna dair belge,
h-NUfus cUzdanr sureti (NUfus Dairesinden veya ilgili
muhtarhklardan)
i- Kanuni ikametgah belgesi,
j-lsteklilerin teklif ettikleri bedelin % 3' 0nden az olmamak
Uzere, ig adt belirtilmek suretiyle LUleburgaz ilgesi Kdylere Hizmet GotUrme Birligi
Bagkanlt$tna hitaben allnmtg Teklif mektubu sUresinden sonra 60 takvim gUnU sUreli
gegici teminat mektubu veya teminat nakit olarak yattrrlacaksa Birlik hesabrna
yatrrdrklarrna dair banka dekontu,
k- istekli adtna vekaleten igtirak ediliyor ise adrna teklifte bulunacak kimsenin noter
tasdikli vekaletnamesi ile vekaleten igtirak edenin noter tasdikli imza sirkUleri,

l- ig bitirme belqesi .benzer is oruplarr listesi A V. ,Grup Karavollan isleri
t+Ustvapt) isleri. teklif edilen miktarrn en az % 75' i kabul edilecektir. Benzer

olarak kabul edilecekler insaat mUhendislididir.

4: lgigleri Bakanh$r Kdylere Hizmet GdtUrme Birligi lhale Yonetmeligine gore lhaleye
Katrlacak Firmalar igin:

a) Tekliflerin Hazlrlanmast ve Sunulmasl :

1) Agtk ihale usulUnde teklifler yazh olarak yaplllr. Teklif mektubu, bir zarfa konulup
kapatlldtktan sonra zarttn Uzerine isteklinin adr, soyadl veya ticaret unvant ile hangi
ige ait oldu$u yaztllr. Zarfrn yaprgtrrrlan yeri istekli tarafrndan imzalanrr, kagesi veyi
mUhrU bastltr. Bu zarf gegici teminata ait alrndr veya gegici teminat belgesi v-e inanye



katrfabilme gartl olarak istenilen di$er belgelerle birlikte ikinci bir zarta konularak
kapatlltr. Dtg zarftn Uzerine isteklinin adr ve soyadr veya ticaret unvanl ile tebligata
esas olarak gdstereceli agrk adresi ve teklifin hangi ige ait oldugu yazthr.

(2) Teklif mektubunda ihale dokUmanrnrn tamamen okunup kabul edildiginin
belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazt ile birbirine uygun olarak agrkga
yaztlmast, Uzerinde kaztntt, silinti, dUzeltme bulunmamast ve teklif mektubunun ad,
soyad veya ticaret unvanl yazrlmak suretiyle yetkili kigilerce imzalanmrg olmasr
zorunludur. Bunlart kargllamayan teklifler reddedilir ve hig yaprlmamrg sayrhr. Teklif
mektuplartntn istekli taraftndan imzalanmasr ve bu mektuplarda ihale dokUmanrnln
tamamen okunup kabul edildi$inin belirtilmesi, teklif edilen fiyatln rakam ve yazr ile
aglk olarak yazllmasl zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya
Uzerinde kazlntl, silinti veya dUzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hig yaprlmamlg
sayrhr.

(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, srra numarah ahndrlar kargrhglnda
komisyon bagkanlt$lna verilir. Bu saatten sona verilen teklifler kabul edilmez ve
agtlmakslzln iade edilir. Ahndr numarasr zarttn Uzerine yaz,ltr. Teklifler bizzat istekli,
kanuni temsilcileri ve tUzel kigilerde temsile yetkili kigiler tarafrndan komisyon
bagkanlt$lna verilir. Posta ile veya iadeli taahhUtlU olarak teklif verilemez ve bu
gekilde gdnderilen teklifler de$erlendirmeye ahnmaz.

(4) Komisyon bagkanll$lna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri ahnamaz.

b) Gegici Teminat ve Teminat Olarak Kabul edilecek Degerler :

(1) Teklif edilen bedelin %3'Unden az olmamak Uzere, isteklilerce belirlenecek tutarda
gegiciteminat ahnrr.

(2) Teminat olarak agagrdaki degerler kabul edilir:
a) TedavUldeki TUrk parast,
b) Bankalar ve ozel finans kurumlarr tarafrndan verilen teminat mektuplarr,
c) Hazine MUstegarlt$rnca ihrag edilen devlet ig borglanma senetleri ve bu

senetler yerine dUzenlenen belgeler.
(3) Teminat mektuplan drgrndaki teminatlar ihale komisyonlannca teslim

ahnamaz. Teminatlarrn mali hizmet yetkilisine verilmesi zorunludur.
(4) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen di$er de$erlerle degigtirilebilir.
(5) Her ne suretle olursa olsun, birlik tarafrndan alrnan teminatlar haczedilemez

ve 0zerine ihtiyati tedbir konulamaz.

c) Gegici Teminat iadesi :

(1) ihale Uzerinde kalan istekliye ait teminat mektuplan ihaleden sonra mali hizmet
yetkilisine teslim edilir. Di$er isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

(2) lhale Uzerinde kalan isteklinin gegici teminatr, gerekli kesin teminatln verilip
sdzlegmeyi imzalamasr halinde iade edilir.

d) Siizlegmeye davet S6zlegme imzalanmasr ve ihale Konusu ige Baglama ve
Bitirme Tarihi
(1) Kesinlegen ihale karanntn tebli$ tarihini izleyen gUnden itibaren beg gUn iginde,

Uzerine ihale kalan istekliye, tebli$ tarihini izleyen beg gUn iginde kesin teminatr
vermek suretiyle s6zlegme imzalanmasr hususu imza karglh$l teblig edilir veya iadeli
taahhUtlU mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun
postaya verilmesinitakip eden yedinci gUn kararrn istekliye teblig tarihi sayrlrr.
(2) Sdzlegme. imzalandlktan 15 (Onbeg) gun iginde yer teslimi yaprlarak ige
baglanacaktrr. lgin sUresi Yer teslimi yaprldr$r tarihten itibaren 120 (yiizyirmi) gUndUr.



5. fhaleye katllmak igin son miiracaat 1gt}7l2}18 cuma gUnU saat 16,00' e
kadar LUleburgaz llgesi Kdylere Hizmet GdtUrme Birligi Bagkanhsl LUleburgaz
adresine yapacaklard lr.

6. Posta, telgraf, faks vb. vasttalarla yaprlan mUracaatlar kabuledilmeyecektir.
Z. lhale dokUmanlannda belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmeybcektir.
8. ldare 4734 Sayh Kamu lhale Kanununa tabi olmayrp ihaleyi yaptp

yapmamakta serbesttir.

DUYURULUR.


