
IHALE ILANI
ovActK iı.çusi xör,ırRı rıiznıc,ı cörüııııg siııt-iĞi

Karabük İli Ovacık İlçesi "Nlııhtelif Kö1,!eı,e Kiliıli Beton Parke Yapııııı-' işi I(ö1,1cı,c l liznıt
Göıüı,nre Billiği İhale Yönetııeliği 18. inci n,ıadclesiı,ıc göıe açık iha]e usu]ii i]c ihaie edilccckti:
İhalel,e ilişkiıı ayııırıılı bilgiIer aşağıda 1,er alnıaklarlır.

Ihale kayıt nuıııaı,ası
] - İdarenin
a) z\dresi

2019l1

b) Teletbn ve faks ırrımarası
c) Elektronik posta adıesi
ç) İhale dokünıaıııı,ıın görtilcbileceği
iııternet adı,esi
2 - İlrale konusu 1,apinı işiııin
a) ı.Niteliği. tüıü 1.e mjkt.ıı]

: Mcıkcz j\4ahalle A(atüık Caddesi i-iiikiiıııet Konağı
Kat:2 Oı,acık4(ARABÜK
: (310) 87] 10 01 * (370) 8'77 10 96

b) Yapılacağı yeı,

: lvluhtelif Köylere Kilitli Beton Paı,kc Yapın,ıı (i0-8-iO

nı2)
: Belen Köyü (Meıkez) 850 nı2, Çaıak Köyü (Karaağtıç

\4h.) l .400 nı2, Güııelik Köyii (Mcrkcz ve Sütçii \4h.)

i.350 ı,ıı2. Güneysaz Köl,ii (\4erkez) (ı00 nı2.

Hatipoğiu Köyii (Doırık ve Orta lvlh.) 1 .1 00 nı2.

l'ürçiiköı,eı,ı Köl,ii (lı4crkcz ve Tepe N4h.) 1-500 nı2.

Soliıoğlu Köyii (Merkez ve Saı,ıoğhı N4h.) J.500 nı2.
-laşoğltı Köyii (Erdegiil Mh.) 1.400 nı2. Ya1,lacılaı,

Köyii 1.150ıı,ı2

c) işe başlaına tarihi : sözleşıııeniıı inrzalaııdığı tarıhiııdelı iıibaı,eıı 5 (Bcş)
giin içindc ),er teslitr,ıi 1,apılarak işe başlanacaktıı,.

ç) işin süresi : Yer teslinıindeıı itibaıen 60 (A]tınış) takvii,ıı gtiniidiir

3 - İhaleııin
a) Yapıılnç2g1 yg. : ]liikiiırıet Konağı Kat:2 Oi,acıIoKARAB[JK
b)'farihi ve saati :16/alD0|9 , 14:30
4 - İhaleye katılabiiıne şafilaı,ı r,e isteııileıı bclgeIeı, ilc 1,eterlik dcğeı,leııdirnıesinde ul'gulaııacal

kıiterler:
4.1- İhaieye katılı-ı,ıa şartları ve istenileı,ı belgeJeı,:

4.1_1_'lebliğ için adres beyaııı, aıı,ıca iııibat telefon nL]ıı]arasl ve laks ıruıııarası ile elcklıonik poslı

edresi.
4.1.2_ N4eyzuat gereği kal,ıtlı olduğı.ı '|-icaı,et vc,/vel,a Sanal,i Odası r,a da ]]snalve Saıratkaı'Oclas

vcya ilgili Meslek Odası Belgcsi
+_ İ.z. ı_Gcıçek kişi olı:ıası halinde, kayıtlı olduğu ticaıet ve/r,cü,a sanaü,j odasıııt]air 1'a ıia csııa1''.'.

siı-ıatkar ociasındaıı i,el,a ilgili nıeslek odasıı,ıdan, i]k ilan ı,ei,a ilıalc tarilıinin içindc bulıındtlğı,

1ılda alııınıış, odaya kal,ıtlı oldı.ığunu göstcı,ir belgc.
4.1.2.2- Tüzel kişi olıııası halinde, ilgili l]le\,zualı gereği kal,ıllı bı.ılı.ıııduğiı Ticaret ve/vel'a Saıla}

Odasından. ilk ilan veya ihaic tarilıinin içiııde bıılundı.ığu yılda alııu-ıış, ttizel kişiliğiı odalı
kavıllı oldı.ığııııu göstcriı, lıclge,
+.İ.:- rel<İr '..",ru"lc ),ctkili o]dlıgtıntı gösıej,eı] İıııza Bcyaııııanıesi reıa İnızı Siı'kiiiıri.
4.1.3.1_ Gerçek kişi o]ıııiısı halinde^ ıloteı, tasdikli iıııza beyaııııaıııt si.

4.|.3.2- Ttlzel kişi olıııası lıaİiııde, ilgisiııe göfe tiizçl kişiliğin ortaklaı,ı. iil,eleıi ı,cl'a kııı,ı.ıculaı'i ilc
tüZel kişiliğin yönetinlindeki görevlilcri bclj],ten soı] dtıı,üIınu gösıcrij Iicaıuı.-Sicıl'Gj}:tcsi ',ıı

bilgileıin ıİıııanı,n,ı-, bir Ticaİel Sici] Gazetesin<ie bıılıınınaınası lıaIindc. ğİ.;i'llgi tjıiri 
'tİİlıl, ,ıtl

gösteı,ıırek üzeı,e iigili Ticaı,eı Sicil Gezctclcri rcra lrrı hrıstıs]aı,ı göstçrcn bcltcie.r. ilc rttzel lıişi]i, i:ı
ıloteltasdikli imza sirkiilcri. İ{,- ,,-: l' . ,|

\ \\ ],,,.,,," 
;.

\.N ..., .,1,,, .- 
,i;..

't::,r,- 1j:j_'



,J" 1,4- Şı,Jıli vc içcıiği ldaı,i Şarrnanıerle beliı,lenen ıek lif'lrıektııbu.(ü\yıı ZaıfIçinde)
'l, ],-ı- Şckli l'c iÇcııği itlaı'i Şaı'ınanıede lıe]irlenen gcçici ten,ıinat.(Süresi 30 ciinden az olınayacak)]. ] ,6- I]ıalc riok i]ıııaııı ıı ın salııı alındığına claiı.Alınİı 

'e"lg"ri,
-}.1.1, O]1ag] ı,c lıissccları bıılıınciuğu İtizcI kişileıe aiı beğıı.ıame.

.l.|,|_1 
T"nılı'ıi'l.ıııe (Kövlcrc JliZülrct Göıijirıe ı;rıig; ilıaı. vtıııetnıe liginin jl. ve l2. Maddesi Ve.\iliü]lJ]l,]e]llll ]U, ı\]a(i(icsındcki sar,ılaıı duı.ııııı]ıırda oln]adığına ilişkin).i. 1.9- İs ılr,ıc.,,iı,,ı bclgcleri

'i, ].,9 
.]- 

Soıı oıl bcŞ 1'ıl iÇindc bcdel içereıı [ıiı, sözJcşnıc kapsaııında taahhiit edilen ve teklif edileı.ıbcdclin %50 oı'anııldaıı az oinıaır,ıak üzcı,c ihalc konıısu iş r,eya benz_e. işlere iIişkin iş clenel,İmini
cösleı cıı bc luclcı..
-1,]-,]:kllıloılı ik ,e ııaIi 1,cıerliğe ilişkln belgeJeı.ve bu beigelerin ıaşıması geı"keıı kriteı]er:,l.]. ]- Itiaı,c tiırallnd;ın ekononıik vc ııali 1,cıcıliğc ilişkin L.iter belitilmeıiıiştir
1 .' !l::l:kl ı'e Tcknik 1'cterliğe iJişkin bclgcleı:ve bu lıelgeleriı-ı taşııııası geı.ekeıı kıiterler.4,],l- Ki]ii]i Parkcleı TSj] Belgcleı,i i,c heİ tüıJii analizle],i yap,Jıı,ıış olaı.İk iüıaıe ,,.urrnau iaur"y"
ilıraz eiii]ccckliı..
4..'- I]ıı iiıalede benzeı. iş olaıak kabıı] cdilecek işler :

-ı.J.]- l7ı(ı],]0l(,ı'I aıihli 29696 Sal,ıJı Resııi Gazeıede Yaı,ımlanan Yapıın lşlerinde Benzer işGırıpIarı Tcbliğine Göre (A) Alt Yapı işleı,i, \ı.cı.up(Kaıayolu işleıilırlı !;p;Ü;; Y;İ 
*-

.i. '- l]eızeı,işe clcnk sayılacak ııühendislik reya nlİnıa,.iİk böIün.ıleıi
lıışaat i\4 ıiiiıcndisliği ı,e Min-ıaı.J:k
5.- ]:koııoıııık açıdan eı avantaj]ı teklil, fiyat esaslna göIe be]iı.lenecektir.
]:,koı]oıııik. açıdan en avantajli ıek]ifin saclece en diişiik fi},at esasına göre belirlenmesinin müırıktin
o]nıadığı rilıı'ı.ııı'ıIaı'da: iŞleıııe vc bakııı ııalil,cti, n,ıaliyeı etkinliği. verln-ı]ilik, kalite ve teloıik cleğer
-gibi k ı,iıer]e1, dikka'üc alünarak ckonoınik açıdaıı eıı nro,itulı, tek]if beliılenecektir.
6- İhalcl,c sadccc 1.cı.li istekli]er katı labiIeccktir.
7- Ihalc dokiiıı,ıaııı ııın göı.iilnıesi vc satın alııııırası:
7,1- I]ıaIc iiokiiıııanı. idaı'eni;ı adresinçIe görüJelıiIiı, ve 500,00.-1'L 'i'ürk Lirası karşılığı aynı adıesteıı
salüı] a]] nebi]iİ.
7.2- j]ıale,e ıckIil'ı,eıecek olanlaıın ihale dokiinıanıı,ıı sat]n ailnalaı.ı zoırııriııdı.ır.
S- '] ckliflcı'. iha]c tarih ve saatiDc ka<iaı, Oı,acık Kö),|cre Llizmet Gölüııne Birliği adresine elden
ıcs]inı erli]iı,. Posta ile 1,apılan başvrırulaı kabuI ediln.ıeİ,ççgk1;1.
9- isıckli]cr ıekliileıinj. her bir iş kalenıiıriıı ıııiktaıı ilc btı iş kalenıleı.i için teklif edileıı biriı-ıı
li-v-:ııiaın Çafl)ln]l SoIl[lc[l buJı.ınaıı toiılaın bedcl iizel,inden 1cklil bilin] ]iyai şekliııde verilecektiı.,
llıajc soniıcıı iizerine ihale },apilan istckliyIe birinı fiyat sözleşııre inızaIanacaktır.
]0- Isıck]i]eı tek]i1'ettik]eri lıccle]in %3'tıııden az'olnıan.ıai üzeTe kcn.li belirleyecekleri tutardagcçici leııinat veı.ecck]erdiı..
] ]- Vcrilcıı tek]iflcı.iıı gecerliiik stilesi. ihale tari]
J2- K o;,ısoı,siyrıın olarak ihaieye tck li1' r,erilenıez.
l j- 

^]1 
r,tiklcnicileı. calıştıı.ı Iaıııaz.

]4- Ilaııda oln,ıal,ıp İdaı.i ı,e Teknik Şarhanıedc o
]5- I]iılik ihaleyi vapıp 1,apıııaıııakta serbes iı..

ıi ndcn iıi baı,eıı 3 0(otuz) takvinı gliüıü.lliı..

laıı lıiikiinıleı, geçerlidir. .. _....._,-_

ıvll:


