
ıuıre<ıRi DEREcİK KövLERE Hizı,rET cğrünrt giRtiĞiııcE
rtADAĞ KöYü BöLEK MEzRAs! vE GELIŞEN KöYü,Nf.BAĞLı KAR{Koç tıtEzRAsıNDı a8ToN KILıT PARKE

TAŞİ YAPİM İŞl lHALE METNİ
1. Bİıliğin;
. ) Adı yG Adrt l : HAKti{Rİ Derecik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Te5on num.]ag: 04384112003
c) Faİ3 nuınansı: : 043&{112003
d).Eıcııtıonıİ Po6tı adİ€§l: .ı€ıEıkhgöeg.naııcom
2. lhıı. ı(onu§u ,ep.m lşlnın;
a ) Yeprıicağı Yeİ : HAKXARi_ DERECiK-ADadığ Biıı€k Mczrısı , Gelişeı K6yü Kırılroç lezrası
b ) xıdlğl, türıı: \'apım lşi

Y. k Y.r|.İ:

c) Milıtarı: l0.1{0 nı'Beton Kilit Parke taşı,4880 m Bordür taşı (Teknik Şaı,tname de
belirtilen m ikta rla rda/Şekillerde rıpılıcaktır.)
d) lre Başlana Ta]ihi: Yeİ teslamind€n itibaıtn 5 9ün içinde iF hdanacaliır
e ).ışın siiİ€§l : Ye] te§llnlnden itibaİen 60 takvlm günaidür.
3. ıhabnln
a ) Yapdacağı Yeİ: Kaymakamıık mak m odası - DtRtCİK
b ) Tarlhı - saatı | 2Ll l09l2021-1l:. :
a. Ihaıeye katıablİııe şartbn ve btenlıen b.ıg€leİ ıb yeteİılk a|ceİkndıİme§ınde uyguıana(ak
lıİteıleı:
4.ı. İhaıey€ kaüıma şartlan ye isteniıen b€ıeeıer:
a.l.ı. Teuıgat kın ad]€s beyanı; ayrrca irtlbat İçİn tabfon numarad ve 

'aks 
num.ra$ Ya]sa

€ld(tİonlk Po6tı adı€sL
a.1.2, ıltr:uat geİ€ğl kayıtt olduğu Tkarct Ye/üeya sanayl odası B€ıg€sl.
4,1.2.1. Ge]§€ı t§İ oıması haılnd€, lıı lıan Yey. ıhaıe taılhanan ıçeİtslnde buıunduğu nHa aİnmş
ııgısne 0ö]€ TıGaret Ye/vera Sanayi oılasna Yeya ihiıi ı.lesl€ı odıgna İayıü olduğunu $İnedr
beıee.
4.1.2.2. Tüz.{ Hşı oıması haıınd€, nı€Yzuat g€İeğı tüzel kbllğln sıclıan€ İayıü bubndüğu Tkaİ€t
Ye/Yeya sanayI odasından, ıık ılan veya ıhaıe tarıhının ıçeİlsınde büııunduğu ydda aknmış , tüı€l
kışıllğln skıle karüı olduğuna dalr belg€,
4.ı.3. TaHİf Yeİmere yetİlıl olduğunu gıösteıen İmza B€ıannamesi Yeya İmıı Sirküleıi.
4.1.3.ı. Gaİçek ki$ oıması haıinda. noteİ tasdilü inıza bGyannanrasi.
a.1.3,2. Tüıeı k§ı olması haıindc. lhlcn€ göır tiİze{ l$alığln ortaİıın. üydeİİ vcya kuruGubn İı€
tiiz.t H$lığln yön€dmlnd({d gör€Yıllerl bell]ten son durumu gösterır Tke]€t slcıı Gaıetesl veya bu
hugıslan teü§lk edef b€ıgdcr lh tüzel l§|ığln noter t sdıHl lmra cİİiaıeİl.
4.ıJ. Köyleİ€ Hızıııet Götürme Badiği ihaıe yönetmdağinln ılci maddeslnln (a), (b), (c), (ç), (d),
(€), (o ve (ğ) D€nü€İi.nd. saylhn duİumbİda olunmadüına lıbkin yazıh taahhiitname,
4.1.5. şeldı ve ıçeİlği ldaİi sannarnede b€ıırlenen tetdİf ıııenubu.
4.1.6. şeılı Ye lç€İiğı idaİl şartnamede belıİlen€n geçkl temİnat
a.l.r. ıhab doküman|nın satn atndÜına dalr b.{g€.
5. İhahre sadece y€dl ısteldiıer kathblıeceldİ].
6. ıhaıC dokiamanı HAKlL\Ri Dertrik ilçtri Kltn krnıllİl ad]€sinde görübbiııİ Y€ 5.ooo,oo TL kerş.ıÜ|
aynl adrcstcn tamln €dıebaılr. lhaıClye t ldıf Y€İaceİ olanıann ihaıe .ıoİiimenlnı satn aımabn
zo]unıudu..
7. Trldıf,er lhab saaüne kadaı Hükümet bhası XHGB rrii.osu .dİ€sıne Yerlı€celcır.
s. i§eHll€İ te|dİ' ettıkbd bedelln o/o3 'Ünden az olmamak üze]e İen tı beılrbyecetleİi tutarda
geçici teminat Yerecekı.İdır, İııakit Temınaüaİ T.cJiİaat Bankag DERECiK şubğ MiidüİıiiğündQkı
DERECİK Kaymakamıığ] KiiyFre Hizıİ|€t Giitiiıme Bİİliğinin 87861257-aoo3 nolu h-esabına
Yatılauıa]. Temlnat m€lcubu ise teldlrle baİlilü Yencoelclr.
g.İsteldl€r Teldifterini. Anahta] tesllml !ıirtiirü b€dd şekllnde ve]€cejd€ıdaı. İhaıc sonucu üzeıin€
İhab yap.lan İ§taldiylĞ Anahtar Teslimi ffiiırü B.dc siıztaşme imıabnacaıü].

Derecik Keymakımlığı
Kdylere Hizmet Götürme Birliğ

s|ra no KöYün adi 8 ctn Kilidi 9.rkG t r| (ıar) sox2ox10 Bordür Ta5| (M)
1 K.r.koç 5o(X) 26m
2 Böl€k 5 ı4o 22a0

foPıAI,, lo.liıo ıtl2 4.8ao ı,l


