
KiLiTLi BEToN.PARKE TAşl VE BEToN BoRDüR sATlN ALlNACAKT|R
DEMRE{KALE) BELEolYEsl

KiLiTLiBEToN PARKE TAşlVE BEToN BoRoÜR sATlN ALlNMAsl a,lml 4734 saylll Kamu ihale
Kanununun 19 uncu maddesine göle açlk ihale UsulU lle lhale edlleceklir ihaleye lllŞk]n aynnllll
bilgiler aşağlda yel almakladlr:

ihale Kayn Numarası

{-idarenin
alAdresi

blTelefon ve faks numaaasl

c) Elektronik Posla Adresi

ç) lhale dokümanınln göfulebileceği
intemel adresi (Varsa)

2-iha|e konusu mahn

a) Niteliği, türü Ve miktar.

20221502E61

GöKYAzl MAHALLES| MuSTAFA MASATL| cADoEsi
No|1 07570 oEMRE/ANTALYA

242ı7 1 51 28 - 2a281 1 3661

info@demre.bel.tr

https J/ekap. kik.9ov,lr/EKAP/

b} Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- ihalenin
a) Yapllacağl yer

b) Tarihive saati

8 cm'lik kilitli belon parke,l0.000 m2 renkla,5.000 m2 gri ve
6 cm'lik kilitli beton parke 2.500 m2 renkli,2.500 m2 gri
parke laş| i|e 70x22x12 cfi ebatlannda 3,000 metr€ beton
bahçe bordürü,75x3ox,t5 cm ebat|annda karayollan tipi
3-000 metrc beıon bordür
Aynnllll biloiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanl içinde
buIunan idari şartnamoden ulaşllabilir.

Fen işleri Müdürlüğünün ihıiyaç duyduğu şantiyelerine
peyderyey 01112l2o22 tarihine kada. al|m yapllacaklır.

01/12l2022 ta.ihine kadar tamamlanacaktlr.

Gökyazl Mahallesi Mu§ıafa MASATL| cad. No: ,|

Demre/ANTALYA

16.06.2022 - l1:00

4. ihaleye kat|labilme şailan ve isıenilen belgelef i|e yeterlik değerlendifmesinde uygulanacak
kaiteİler:
4.,t. İhaleye kat|lma şarllan ve islenilen belgeler
,ı.1.2. Teklıf vemeye yetkili oldtrğunu gösteren belgeler,
,ı.1.2.'l. Gerçek kişi olması halinde, nolerlasdakli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzelkişiolmas! halinde, teklifmektubunu imzalayanln noter lasdikli amza beyannamesi
Tüzel kişilerde; istğkli|erin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar Ve orlakllk oranlarına
(halka ai edilen hisseler ha.iç)/üyetenne/kuruculanna ilişkin bilgilel idarece EKAP'tan allnl., EKAP'a
kayltll olmayan yabanc| isleklilea laraflndan ise, ilgili ülke mevzuatl dikkate allnarak b€lirtilen
hususlaıa ilişkin gerekli belgeler sunulı]r
4.1.3. ŞekliVe içeriği ldari Şarlnamede belirlenen leklif mektubu.
4.,|.,ı. ŞekliVe içeriği ldan şartnamede beliflenen geçicilemanai.
/ı.1.5 ıhale konusu al|mln lamaml veya bir klsml all yüklenicilere yaptlrllamaz,

ıı.2. Ekonomik ve mali yetef|iğe ilişkin belge|er ve bu belgelerin taşlması gereken kıaıerler:

idare laraflndan ekonomak Ve mali yetedaoe ilaşkin kriler belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeteİliğe ilişkin belgelor ve bu belgele,in taşlmasl ge,eken kriterleİ:

|dafe taraflndan mesleki ve teknik yetediğe ilişkin knte. beliiilmemişti..

s.Ekonomik aç|dan en evantajll leklif sadece fiyat esaslna göre belirleneceklir



6. lhaleye sadece ye.li j§ekliler kaıllat)ilecektir

7. lhale dokümanınIn görüımesi]
7.1. lhale dokümanl, idarenın adresinde görülebilir.
7.2, lhaleye teklifverecek olanların ihale dokümanlnl EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur,

8. Teklifler, ihale tarih Ve saatine kadar Desıek Hizmetleri Müdurlüğü adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynl adrese iadelitaahhütlü posta vasütaslyla da gönderilebjlir.

9. lsleklile. teklifle.ini, mal kalem-kalemleri içjn leklif birim fiyat|ar üze^nden verecekle.dir. ihale
sonucu, üze.ine ihale yapllan istekliyle her bir mal kalemi mıktan ıle bu mal kalemleri için lek|if edilen
barim İyatlar]n çarpml sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyal sözleşme imzalanacakllr.
Bu ihalede, işin tamam| iç]n teklaf venlecektlr.

l0. lstekliler teklif ettikleai bedelin 7o3'ünden az olmamak üzere kendi belialeyecekleri tutaİda oeç]ci
teminat vereceklerdir.

,ı1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihjnden itibaren 60 (Alıml§)lakvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak jhaleye teklif verilemez,

13. Bu ihalede elektronik eksi|lme yapllmayacaktlr.

14.oiğe. hususlar:
Teklif fiyatl ihale komisyonu taraflndan aşlrl düşük olarak tespit edilen isleklile.den Kanunun 38 İ]o
maddesine gö.e açlklama istenecektir.


