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ı\S l-,,\N PIN,\ İt.S,\ \.} ı()l,t'l x \/ t] l _,\ l - l ;lı\Şi \',\Pl\{ İŞİ \al)Ilıı işi açık ihale usulü
bilgiler aşağıda yer almaktadıİ:
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l - Idareı-ıiıı
a)Adresİ :Ki]ı'iitit) \jıılı.h,ırı:])ııj\ılütljıl,. \iıı;ii, ııtı..]] İııjıııiiılriıi.: i.ii\] ı\i.i Jb) Telefbıi ve faks ,rr-rrur, : ().l]ii6_1_]]l{.i - 1;.i_131ı.l.] j ]li7

^ 
c). Elektroırik posta adresi (varsa) :

2 - Ihale konusu \ ııpıııı işiı.ıiıı
a) Niteliği türü ve ıniktarı : 8.0O0 m2 kilitli parke taşı yapıınl
b) YaPılacağı Yer: -\St-,\\l)l\,\It.s \\ ıütİİ,İ ,'İ İl'İ. ,ı_ı,(;t.)Lı i.,iıı ı ı,ıtı

-, tli'l :uresi 
: İşe t,aşlama tarihinden iı-ibaren ji) takvim güııiici.ir.

_) - Inatelllll
a) Yzıpılacağı yel : Tiıprakkale Kayn-ıakamlığı T'oplaırtı Salonu
b) 'I'arihi ve saati : ](),()].]() i9 - 1(l:(.)()

4 - [haleYe Katılabilmek İÇin isteklilerde Aranılan şaıtlar. Belgeler,e yeterlik Kriterleria )'l'cbligat icil'ı tıclres.[-ıcrıl-ıı: ıl-\'l'tCil iı,tibııı içiıı ıcI,-:ı,,ıı ı)Lııııiıı,ası ıc liıtıs ııiııııııı.ıısı iieclclrtrtınik 1ıt,ısla aclı.esi,
b 1\Icızualı gcı'cği killıtlı tılilıığıı lict-ıret \c,\c\iı §ıııııııi()tlıısı ljeiıc:i.i)(icı'i:clı ]ıisi tı]ıııısı I-ıiıljııtlc- iliı iiiııı rurıi ilıııle İ,,,il,il;,., İ;.;.;;;,;:;İ;,l,,,,.l,,ı.-, r;lt].ı iı]ıııııı;ıiluı:;iıı'- ıilı'i' liÇiiı'eı ı *'\e\it S;ııııı_ıı()tlıiııııiı \L.\.ı j]ıijı \,1r'siı;.;;:l, ,,;;;,, i',,,',lı,;',,:;,;;,,,,, "'9i)sleı,ıı, l,ıclge_
]) lıizc] i'isi ıı]ıı'ııısı l-ıiıliı-ıtlc" lllc\'7tIı.ııü 5ıcı,tii ııizc] iıisiiigiı-ı siciiıiıı jııı_ı ıt]ı lııi]ııııtliığıı licıııtt\ci \e\iı Sıılli,ıı'i ()clısıı-ıilıil. iik iiiııı ,.r,], iü,ri]. ıııı,i]ıiııiıı;r,.r,.t ll.ı. İ.,,İ,',,,,,',*,,'l,ı.i,ı ,,j]iilıııs"lıizcl kişiliğiı,ı sicilc kıı_ı ıllı tıltJrıı:ıııı;.ı .İair l-ıcjü:c.
c ) {cklil'\Cl'nle\c ı,el]Çili t.'Itlıığİiı-ııı g(ısteı,cıı iıııza ]}eriıı-iıııııııesi ic_ııı iııizıi Sjı.|,iii*ı.i]- (ıeI'ı-'ı-k kişi ,ılıııılsı lııılıııtle. nt,ıeı,İrırtlikli iııızıı İ..,..,.',,.,',',',',l ,.,.ti 

''\ı l'lllll 1 l

]-'l'ii;rcl kişi tılııı;ısı.iıııiiııılc. ilgisiııc g(iı.e ıii,,t l İ,;ril;li,, 
'.,,.t;ı], 

jiiıı. ijır,]t,ıi ı._ı ıt i,iiı,ıii,ııjııı.; ii.,ıiizeJ kiŞiliğiıı ı'(ilıctiııliıltlcki u(iı'eı,li]cıi tıcIi,,tcıı,,,,, İl,,,..-,,,,.., *,,r,..; 
tİl",,,l., 

rıe i] ii:izcic:ircrıı [ıtı llıısııslıı'ı lclsi]ı ctlct'ı lıcluclcı,ilc ıiirei l,iıiligııi ııiııt,ı tııs.lii;ii iııı,,:ı.iil,.ijl.ı.ı

İ,]İ,İ[]jİ,Ilılı]cYiiııcılııcligiııiıı 
J].ıı'ı.l.{csiıı..lc:,,i.ıİl,,,ı..l,,,,.',ı,,liıı,iiıttıititıtııııiiıgııiııii:şl,ııı

il 1 Şckii ı c içcı,iği [,,ııı liıııııiıııı,ıcdc bc]irlcııcıı tclılij'ıııu},tLtl-ırt.
c ) l]u stıı,tııaıı"ıetle l-ıciiı]cııcı-ı gcçici tcıııiııııt.
1') \:e lilllcıcıl ilıtılcı c lrlılı]ılııı İ'''İi,',,ü". isıekli tıı.i iıııı ]ıııtı]ıııı kişiııiıı ıt()[e ı. litJıl ilıii i e lıı jcri]i]lı)ç5ii]c ııtıtcı, tııstlilıli iııızıı t,cr ıııııııiıııcsj.
t ) ihale titı]tiiı,ııaııııııtı :;iülııı ıılıııdıiıı-ııı tlııiı. lıe lı:e
ğ )()l'tağı tıIdıığtı ıcııı lıissetl;ıı.ı l-,İıiııı.ıilıı!rı ,İrİl-ı t;rili]<]eru iiışliiıı i-,eiıiııııiıiııı^.h ) \/cı,1_1i l,ıtırcı.ı 

_r tıkltıt. l-ıcigcsr
ı ) S(iK l-ıı,ıı,cıı ıtılituı-
i ) liuııı,cl sie il ııız..t.,:i
5 - Bu ihalede benzer iş olarak :

6 - İhale; Birlik İhale Y,jnetmeliği gereğince Açık ihale LJsı_ılLi ile yapılacaktır.
7 - a) AÇık ilrale usulünde teklifle. yu,İ, olarak yapıı,..'ı:Jlir,r.itrbr. bir zarlb koıı.ı[ı_ipkaPatıldıktan Sonra zarfınüzerine isteklinin adı, soyadı u.ya ti.u."t unvanı ilc hangi işe ait

/)



olduğu Yazı|ır, Zarfın YaPıŞtırılan yeri istekli taraflndan imzalanır.kaşesi veya mlihrti basılır.Bu zarf geÇici teminata ait alıırdı veva ge.çici teminat belgesi ve ihaleye katıİabilme şartı
9lalat istenilen diğer belgelerle birlİkte ikinci bir zarfan"rrı"*t';;;,İ:.|j:u zarfınüzeriıreisteklinin adı ve soYııclı veya ticaret unvanı ile tebligata .ro, uüoruk ;;r;;.;.:;i açık adresi veteklifln hangi işe ait oldugu yazılır.

b) T'eklif ınektubunda ihale doktiıııanınıı-ı tanranıen okuııı_ıp kabul cclildiğinin belirlilııresi.teklif edilen bedeliır rakam ve Ya7] ile birbiriııe uygun olarak açıkça yazıl,ılası. |izeriırdekazıntı, silinti, düzeltme bulunnıaması ve teklif ,,&tubunrır ad, soyad veya ticaret Lınvanı
Yazılmak suretiYle Yetkili kiŞilerce imzalanmış olması ,orrnüudur. 

"grrl".1lu.şrıu,ruyu,
teklifler reddedilir vc hiÇ yapllmamış sayılır. İeklif ınektuplarının istekli taraflııdaır
imzalanması ve bu nıektuplarda ihale dokümanınııı tan-ıarıren okuı-ıup kabul edildiğiı-ıiııbelirtilmesi. teklil'edilen fiyatıır rakanr ve yazı ile açık olarak yazılması zorı_ııı[ı_ıciı_ır.
Bunlardan herhangi.lıir]19 uygun olnrayan veya üzerirıde kazıntı. silinti veya clüzeltırıebulunan teklifler reddeclilir ve hiç yup,İlnunr,ş sayılır.
8 - İhaleye sadece yerli istekliler'l<atılaUilecektir.
9 - Ihale dokümanlna-'deıı ücretsiz olarak bakılabilir. ihaleye teklif verccek olaırların ihaledöküınanını satın aln-ıaları zorunludur. İüiaüe dökümaı-ıı :OO"rl, rUİı,tir-İli.tji.l., ) karşılığıverilmektedir.
10 - İstCkliler lCklillcı'i ni.is l,iılcı.ııjı.ıı.i iciıı lej.]il'e.l il,.,ıı l-.iı.iııı ilrııtlııı.ııı ı,iı].ııi]r] j :\)iıiıt,Lı !.ıı]tıııııı,t()lllilıll ['ıcdc] iizcı'iıltl:ıı tck]i}'l,ıiı,jııı iirırt şckliııt|c ıtı,ır.ul,ie ıtliı. l]ııtı,.. \i}ı]tj, |_ı. iı,,,..;iıı,, ıiı.ı jt
r i-ıl-ııltııı istci<liı,Ic [ıiıiiıı lji ıt siizlcşıı-ıı: iııııııliıiiııcıi jıtıı..
l 1 - 'feklifler; I9.()].-]i)l9 tarih ve saat i():()l)'e kaclar'na verilebilecektir. posta yolı_ıyia
gönderi len teklifl er dıığerl endi rıı-ıeye alınnıayacaktır.
l2 - istekliler teklif e«lilen bedeliı-ı"en az%3'ü tutarında kendi belirlcyecekleri oraırda gcçiciteminat vereceklerdir

]İ*.J:l|l'" 
tek]iflerin geÇerlik siiresi. ilıale tarihiııcjen itibare n en az{](] takvim gLiııLı

OlmaIlolr.
l4 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15 - Bu ihalede fiyat I'arkı verilmeyecektir.
16 - Birliğimiz2886 ı'e 4734 sayılı Kanrınlara tabii olıırayıp. 28.04.2007 tarih ye 26506 savılıResmi Gazetede yayırılanan yöııetmelik hükümıeri g.ç..iiji, id-.';;;;;i;;;;;;;;;#il;
ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
l7- ()rlıı]i uirişiı-ıılcı i]ıiılcr c tciılil'\ cı,cıı)c\ ceciiıiı.
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