
ineLp ir,^txr

Srcak Asfalt (BSK) Satrn Ahnacaktr.

idarenin Adr : Devrek ilgesi Kdylere Hizmet Gdttirme Birli[i Baqkanltlt

igin Adr : Zonguldak ili Devrek ilgesi Muhtelif Kdyyollannda Kullamlmak Uzere Srcak

Asfalt Satrn Ahnmasr igi

l. idarenin

a ) Adresi :Devrek ilqesi Koylere Hizmet Gtittirme Birlifii Bagkanh[r DEVREK

b)Telefon - Faks Numarast : 0 372 500 0539 - 0 372 556 1519

c)Elektronik Posta Adresi:

(varsa)

2. ihale konusu mahn

a) NiteliEi, Tiirii ve Miktafl: Mal ahmr - 3700 Ton Srcak Asfalt (BSK) Temini ve Nakii

b ) Testim Yerleri :Mahal Listesinde Beli(ilen Kdyyollarrna Belirtilen Miktar Kadar

Nakliyeleri Yiiklenici tarafindan yaprlacaktr.

c ) Teslim Tarihi :Sdzleqmenin imzalanmasrna miiteakip 5 (beq) giin iqinde iqe baglamlacak

olup, 30 (Otuz) Takvim Gtinii igerisinde iq bitirilecektir.

3. ihalenin

a ) Yaprlacalr Yer :Devrek ilgesi Kaymakamhk Binasr Toplantr Salonu.

b ) Tarihi - Saati :2710742017 - 11'00

4. ihateye katrlabilme qartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik delerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. ihaleye katrlma qartlarr ve istenilen belgeler:

4.1.l. Tebligat igin adres beyam; aynca irtibat igin telefon numarasr ve faks numarasl ile elektronik

posta adresi.

4.1.2. Mevntai gereli kayrth oldulu Ticaret ve/veya Sanayi Odasr Belgesi.

4.1.2.1. Gergek kiqi olmasr halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundulu yrlda alnmrg,

ilgisine gdre Ticaret velveya Sanayi Odasma veya ilgili Meslek Odasrna kayth oldulunu g6sterir

belge,

4.1.2.2. Tizel kiqi olmasr halinde, mevzuatr gerefi tiizel kigiligin siciline kayrth bulundulu Ticaret

velveya Sanayi Odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin iqerisinde bulundufu yrlda ahnmrg, tiizel

kiqili[in sicile kayrtl olduluna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili oldulunu gdsteren imza Beyannamesi veya imza Sirkiileri.

4.1 .3. I . Gergek kiqi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tnzel kigi olmasr halinde, ilgisine g6re tiizel

-1-

kiqiligin ortaklan,

%
iiyeleri veya kurucularr ile



tiizel kiqililin ydnetimindeki gcirevlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu

hususlan tevsik eden belgeler ile tiizel kigiligin noter tasdikli imza sirkiileri.

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

4.1.5. gekli ve igerigi idari $artnamede belirlenen gegici teminat.

4.1 .6. ihale konusu igin tamamr veya bir krsmr alt viiklenicilere yaptlrllamaz'

4.1.7. ihale doktimantnrn satrn ahndr[rna dair belge.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterlife iligkin belgeler ve bu belgelerin taqrmasr gereken kriterler

4.2.1. iS deneyimini gtisteren belgeler:

Son beg yrl iginde bedel igeren bir sdzlegme kapsamrnda kesin kabul iqlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin oZ 40oramndan az olmamak tZere ihale konusu i9 veya benzer i;lere iliqkin iq deneyimini

g6steren belgeler veya teknolojik tirtin deneyim belgesi.

4.2.2.8u ihalede benzer ig olarak kabul edilecek igler:

Kamu ve 6zel Sektdrde Yaprlmrq Asfalt plentinde iiretilen bitiimlii srcak karrgrmh asfalt iiretilmesi igi

5. ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.

6. ihale dokiimam Devrek ilgesi Koylere Hizmet G<itiirme Birli[i Baqkanhlr adresinde gdriilebilir ve

400,00 TL kargtlgr aynr adresten temin edilebilir. ihaleye teklif verecek olanlarrn ihale dokiimanrnr

satm almalan zorunludur.

7. Teklifler ihale saatine kadar Devrek ilgesi Kdylere Hizmet G6tiirme Birlili Baqkanhlrna verilecektir.

8. istekliler tekliflerini, her bir ig kaleminin miktarr ile bu ig kalemleri igin teklif edilen birim fiyatlann

garprmr sonucu bulunan toplam bedel iizerinden verecektir. ihale sonucu, iizerine ihale yaprlan istekliyle

her iq kaleminin miktan ile ig kalemleri igin teklif edilen birim fiyatlann garptmt sonucu bulunan toplam

bedel tizerinden teklif birim fiyat sdzleqme imzalanacaktrr.

Bu ihalede, iqin tamamr igin teklif verilecektir.

f. istekliler teklif ettikleri bedelin %3 'iinden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda gegici

teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin gegerlik stiresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim giinii olmahdrr.

11. Konsorsiyrm olarak ihaleye teklif veremezler.

12.Bu ihalede fiyat farkr ve avans verilmeyecektir

13. Bu ihale, ihale dokiimamnda belirtilen hiikiimler haricinde 4734 sayfi Kamu ihale Kanunu ve

4735 sayfi Kamu ihale Sdzlegmeleri Kanunu hiikiimlerine tabi delildir.

14.K<iylere Hizmet G<itiirme Birli[i ihaleyi yaptp yapmamakta

Devrek Kiivlere
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