
oEıjRE{KALE} aELEDlYEs]

c25l30 slNlFl HAzlR BEToN sATlN
uncu maddesine göre aç|k ihale usulü
almaktadtr:

ihalo Kayıı Nıımarası

1jdare.!in
a) Adlesi

b) Telefon Ve faks nı]maaasl

c) EleK.onik Posta Adresi

ç) İhale dokümsnInln görülebileceği
intemet adresi (varsa)

2-ihaıe konı§u makn

al Niteliği,lür0 ve miklarl

b) Teslim yeri

c) Teslim ta.ihi

3- ihaıenin
a} Yapaacağı yer

b} Tarihi ve seati

HAzlR BEToN sATlN ALlNAcAKT|R

ALlNlVA§l iŞiallm.4734 saylll Kam0 ihale K6nununuİ 19

ile ihale edilecektir. lhaleye ilişkin aynnhlı biıgiler aşağ|da yer

2o22lı11122

GoKYAzl MAHALLES| MuSTAFA MASATLi cADoEsi
No:1 07570 DEMRE/ANTALYA

242ar5128 - 2128713661

info@demre.bel,tr

htıp5://ekap.kik.9oV,tr/EKAP/

3ooo m3 c25l3o slNlFl HAzaR BEToN sATlN ALlNMAsl
Ay ntı|l bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dotumalt| içinde

bulunan idari şadnameden ulaşllabilir,

Fen işleri Müdürlüğünİn ihtiyaç duyduğu şantiyeler'ne
peyderpey ahm Yapılacakılr.

'0.,12.2022 
larihiİd. tamamlanacaktlı,

: Göİyazl Mahatl.si Muştafa Masatl| caddesi No:

Demre/ANTALYA

: 0,1.06.2022 - 11:00

4. ihaleye katllabiıme şaltlan ve istenilen belge|er ile yetoflik değer|endiİme§'nde uygulanacak

İ,iıeder:
4.1.1haleve kallllna Şaallan ve lslenllen belgele!

4_1.2. Teiİf veameye yelkili olduounu göslelen bF geleü

İ.İ.İ.l. C"rr"ı işİ"ıhası hahnae. noier ıasdııh ıın7a beyanname§i

İ.İ.İ.İ. İ*Iİİiİİİl."s, tıalınte. ıellif melıııb,]nJ imzJlayanın nolef ta§dikli imza.beyannames

İİl.İİİ İ İ-,İrİl İ"İı,İ"İn yönetımındeıı gorevıiıer iıe iıoisine göre, ortaklaf ve orıak]ık o,anıanna

lhalka a12 edilğn hisseler hançr/uyelennei ku;;;uıannaiıişrln 6ıgııer loarece EKAPlan aınlr EKAP'a

İ;",,İ ;;;;;; ;;;;;;, ,.İJtİ,İ"İİ","lno"n ı," ııgil' üıke mevzuat| dikkale alına,ak belirhlen

hu;uslala ıli5ktn oerekli belgelel sUnulur
İ.İİ ğ"iılJ" İçİ igi laan ğadnamede beıdenen tekıf mekııJbu

İ.İ,İ. ğ"İli ," iç",iği loaüi §a.tnamede belirlenen geçıcı leminaı,

İ.İ.j lİ"ı" l*,j* İl,.ın l;mamı veya bi kı§mı ah yuklenıciIere yapıınlamaz

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgele, ve bu belgeloİin taşlması gereken kriterler:

idare taraf|ndan ekonomik ve maliyeterj'ğe ilişkln krile' bel'ftilmemiştiı,

4.3. Me§leki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu bQlgeıerin taş|masl ge,eken kriteie,:

tdare taraflndan meslekive leknik yeterliğe ilişk'n krjter beıiı,lilmemiştir,

s.Ekonomik açlclan en avantaj|ı teklif sadece fiyal e5a5lna Qöre belirlenecekiı,

6. lhaleye sadece yerli islek|iler kattlabilecektir,

7_ lhale doki]manıntn görülmesi:

İ.İ. İnİl" Ootı.un,, iO".enin adresi,de go"]lebili,,



7.2. lhaleye teklif verecek oIanIann ihale dokümanlnt EKAP üzeinden e-imza kultanarak 
'ndirmelerizorunludılı

8^Teklifler.ihaletarihvesaat.nekadarDestekHizmeİle.iN4udurluğiiadresineeldenteslim
edilebileceği gibi, 8ynl ad.gse iadelitaahhütlü posta Vasltaslyla da göndo,iıeb'lir,

g.isteklite.teklifle.ini,malkalem-kalemleri.çınleklifbi.imfiyaİlarüzerİndenVereceklerdir.ihale
ionrir, ti."nne itaıe yaplldn istekliyle her tır mal kaleml mlklan ile bu mal kalemIe.i için teklif edilen

oiı. n]"iLi,n ç"ı.p,.i"onucu bu|unan ıopıam teoel üzennden blnm f]yal sözleşme imzalanacaktlr,

Bır ihalede, işin tamaml için teklif verilecektar.

lo. İstekliler teklif ettiklen bede]in %3'ünden az olmamak üzere kendi b€l',leyecekle,i ıutada geçicı

lemanat verecekledir,

l1. Veralen leklilledn geçerlilik süresi, ihale lanhinden itibaren 30 ((İuz) takvim günüdü,

l2. Konsorsiyum olar8k ihaleye teklif venlemez,

13. Bu ihalede eleklronik eksiltme yapllmayacaktlr,

l4.Diğeİ hu6uslar:
ieiıii'rivatı ıtıaıe komjsyonu tarafından aşln düş'k olarak tespit edilon isiek|ite,don Kanunun 38 inci

maddesine qöre aqklam6 isteneceklir.


