
idarenin Adt

igin Adt

f . idarenin

a ) Adresi

IHALE ILANI

Plent Altr Srcak Asfalt (Aqlnma Tabakasr) Satrn Allnacaktlr.

: Devrek llgesi Koylere Hizmet Goturme Birlioi Bagkanlrgr

: 
Devrek llgesi Muhtelif Koy Yollannda kullanrlmak tizere srcak asfalt satrn alrnmasr igi

' Mal alrmr-3.700 Ton Plent Altl Srcak Asfalt (Agrnma Tabakasr) temini
: Plent Altr Teslim A|nacaktrr.

:siizlegmenin imzalanmaslna muteakip 5 (be9) giin iginde ige

baglanrlacak olup,60 (AltmE) Takvim Giinai igerisinde ig bitirilecektir.

:Devrek llgesi Koylere Hizmet Gdturme Birligi BagkanlrOr (Devrek

Kaymakamkk Binasr Toplantr Salonu)
t ogtogtzo'lt 11 :oo

Devrek llgesi Koylere Hizmet Goturme
Kaymakamlrk Binasr llge Ozel ldare Mudurluou)
0 372 556 1018 0 372 556 0539

Birligi Bagkanlr0r (Devrek

b ) Telefon - Faks Numarasr :

c)Elektronik Posta Adresi:
(varsa)

2. ihale konusu mahn

a ) Niteligi, TUrU ve Miktan

b ) Teslim Yerleri

c ) Teslim Tarihi

3. ihalenin

a ) Yaprlacagr Yer

b ) Tarihi -Saati

4. ihaleye katrlabilme gartlarr ve istenilen belgeler ile yeterlik deoedendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. ihateye kat,lma Sartlan ve istenilen belgeler:
4.'1.1. Tebligat igin adres beyanr; aynca irtibat igin telefon numarasr ve faks numarasr ile elektronik posta
adresi.
4.1.2. Mevzuah geregi kayrtlr oldugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasr Belgesi.
4.1.2.1. Gerc.ek kisi olmasr halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundugu yrlda ahnmrg, ilgisine gore
Ticaret ve/veya Sanayi Odasrna veya ilgili Meslek Odasrna kayrth oldugunu gosterir belge,
4.1.2.2. Tnzel kigi olmasr halinde, mevzuatr geregi tuzel kigilioin siciline kayrth bulundu$u Ticaret ve/veya
Sanayi Odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundugu yrlda alrnmrg, tuzel ki$iligin sicile kayttlr
olduguna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduounu gosteren lmza Beyannamesi veya lmza Sirkuleri.
4.1 .3.1 . GerQek kigi olmast halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. f ozel kigi olmasr halinde, ilgisine gore tuzel kigiligin ortaklan, Uyeleri veya kuruculan ile tuzel kigilioin
yonetimindeki g6revllleri belirten son durumu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarr tevsik eden
belgeler ile tuzel kigiligin noter tasdikli imza sirkuleri.

4.1 .4. $ekli ve igerigi ldari $artnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.5. $ekli ve igerioi ldari $artnamede belirlenen gegici teminat.

4.1.6. lhale konusu igin tamami veya bir ktsmt alt y0klenicilere yaptrrrlamaz.

4.1.7.lhale dokilmanrnrn satrn alrndtgtna dair belge.

4.1.8.lhale konusu mahn satrg faaliyetinin yerine getirilebilmesi igin ilgili mevzuat geregince altnmast zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler;

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliqe iligkin belgeler ve bu gereken kriterler



ldare tarafrndan Mesleki Ve Teknik Yeterlilige iligkin kriterler belirtilmemigtir'

5. lhaleye sadece yerli istekliler katllabilecektir'

5. lhale dokUmanr Devrek llgesi Koylere Hizmet Gdturme Birligi Baqkanlrol adresinde gorulebilir ve 100,00.- TL

kargrh!r aynr adresten temin edilebilir. lhaleye teklif verecek olanlann ihale dokumanlnl satln almalarl zorunludur.

7. Teklifler ihale saatine kadar Devrek llgesi KOylere Hizmet GdtUrme Birligi BaSkanll0lna verilecektir.

8. lstekliter tekliflerini, her bir ig kaleminin miktan ile bu iS kalemleri igin teklif edilen birim fiyatlarln garplml sonucu

buiunan toplam bedel uzeririden verecektir. Yalnrz Satrn altnacak malzemelerin idare araqlarlyla nakli
yaprtacaornOan, Uretim tesisinin malzemelerin nakli yaprlacagr k6y yoluna yat(lnllor tercih sebebi olacak'

naitiye iesafeierine giire her tesisin k6y yoluna nakliye maliyeti bulunacak, ihalede verilen fiyatlar daha

evvei hesaplanan nakiiye maliyetine eklenerek degerlendirme ona gaire yaptlacaktlr.

Bu ihalede, iqin tamamt igin teklif verilecektir.

9. lstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'Unden az olmamak i.rzere kendi belirleyecekleri tutarda gegici teminat

vereceklerdir.

10. Verilen tektiflerin gegerlik si]resi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim guni.l olmalldlr.

11, Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

12.8u ihalede fiyat farkt ve avans verilmeyecektir

tS. e, in"t", ihale dokumantnda belirtilen hukumler haricinde 4734 sayrlr Kamu lhale Kanunu ve 4735

sayrlr Kamu lhale Sozlegmeleri Kanunu hukumlerine tabi degildir.
Diger Hususlar:

1- jRETiM KARAYOLLART 3ENEL M0D||RLU60 YOLLAR FENNi 1ARTNAMES| 74. KtStMDAKi
ESASLARA VE SARTLARA UYGIJN OLARAK YAPILACAKTIR'
2- AcREcAyA itave eoitmek AZERE HAZIRLANASAK B|TAML0 BAGLAYICr OLARAK TS 1081-
yoL USr yAptLARtNDA KaJLLANTLACAK A9FALT Q[MENTOLAR1N1N |zettiXteni
STANDARTLARINA UYGUN (AC-50.70) PENETRASYONLU ASFALT QIMENTOSU
KULLANILACAKTIR.
3-S!CAK ASFALT 1ngiwi igiv inrivaQ DUYULAN 3700 Ton X52=192.400.K.g (Ac-50-70)

1ENETRASrONLU ASFALT' CiUeUrO-SU iOane TARFINDAN YaKLEN1C|YE TESLiM
EDiLECEKTIR.
+SICAK ASFALT MALZEME PLENT ALTINDAN
NAKLEDiLECEKTIR.

ARAiLARIYLA K6Y YOLLARINA

5- MALZEME TEMININDE iDARENiN VERMI$ OLDUaU ESASI/R.

1

O t'.


