
iH.cı-B iI-A.Nı

Babaeski llçesi KöyyoIlarına Mıcır ve Asfalt Altı Temel Malzeme Temini ve Nakli Işi
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin l8. maddesi gereğince Açık İhale Usulü iIe

iha[e edilecektir.

Ilan Tarihi :0|/0612020

1) İdarenin
a) Adı
b) Adresi
c) Telefon
d) Faks
e) ejosta adresi

3) İhale Konusu İşin
a) Yapılacağı Yer

41 İhale Konusu İşin
a) Başlama Tarihi

b) Bitim Tarihi

: Babaeski İlçesi Köylere Hizrnet Götürme Birliği
: Hükümet Konağı 3.Kat Babaeski/Kırklareli
:0288 5|2 l0 42
: 0288 512 77 78

: Babaeski İlçesi Köyyollarına Mrcır ve Asfalt Altı Temel Malzeme
Temini ve Nakli İşi

: Açık İhale Usulü ile, 460 Ton (A) Tipi 3 Numara Mıcır Temini ve
Babaeski İlçesi Osmaniye-Babaeski Köyyoluna Nakli (ocak taşından
konkasörle krrılmış ve elenmiş 25 mm. (l inç) ve l9 mm. (3/4 inç) lik
agrega), 920 Ton (B) Tipi 2 Numara Mıcır Temini ve Babaeski İlçesi
Babaeski-Nadırlı-Katranca Kö}ryoluna Nakli (ocak taşından konkasörle
kırılmış ve elenmiş 19 mm. (3/4 inç) ve l2,5 mm. (l/2 inç) lik agrega),

1.2O0 Ton Asfalt A[tı Temel Malzeme Temini ve Babaeski İtçesi
Osmaniye-Babaeski Kölryoluna Nakli (ocak taşından konkasörle
kırılmış ve elenmiş 50 mm (2") ile 0 mm. arası agrega karışımı), 2.400

Ton Asfalt Attı Temel Malzeme Temini ve Babaeski Ilçesi Babaeski-
Nadlrlı-Katranca Köyyoluna Nakli (ocak taşından konkasörle kırılmış
ve elenmiş 50 mm (2") ile 0 mm. arası agrega karışımı),

: Babaeski İtçesi Osmaniye, Nadırlı, Katranca Köyleri

: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü

içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
: Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

Babaeski Kaymakamlığı Toplantr Salonu
09 10612020 Salı Saat: 1 1 :00

6) İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler

6.l.Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon, faks ve varsa elektronik posta adres bilgileri,

6.2.Mevziatı çreği kayıtiı olduğu Ticaret veiveya Sanayi odası veya Meslek odası belgesi;

Gerçek kişi oİ.*] nuİina", ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya

Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ııızeİ kişı olması halinde, mevzrratı gereği tiizel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veYa

Sarıayi odasından ihaleye ilişkin ilk İlanın yapıldıgı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kaYıth

olduğuna dair belge.
6.3.T:eklif vermeyİ yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyarınamesi,

2) İhalenin
a) Adı

b) Niteliği, Türü ve
Miktarı

5) İhalenin
a)Yapılacağı Yer
b) Tarih/Saat



Ti.izel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son
durumu gösterir Ticaret sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli ömeği ile ttizet kişiliğin noter tasdikli
imza sirküleri.
6.4.Şekli ve içeriği idari Şa(namede belirlenen teklif mektubu.
6.5.Şekti ve içeriği idari Şartnamede belirlenen Geçici Teminat Belgesi.
6.6.VekAleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin teklif verTneye yetkili olduğunu
gösterir noter tasdikli vekAletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
6.7.İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı
beyannamesi.
6.8.İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
6.9.Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 1l.maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (0,
(g), (ğ) bentlerinde sayılan ihale dışı bırakılma durumlarında olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

6.10. İhale tarihinden en çok 1 ay öncesine ait Mevzuat hükümleri uyannca kesinleşmiş vergi borcu ve
sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge.

7)İhale dokümanı Babaeski İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve aynı adresten

temin edilebilir. ihale Doktımanr Bedeli 500,00 Tl'dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale

dokiimanını satın almalan zorunludur. İstektiter ihale doküman bedelini Halkbank Babaeski Şubesi
TR58 0001 2009 5540 0016 0000 32 IBAN numaralı banka hesabına firma adı ve işin adı belirtilerek
yatırabileceklerdir.

8) Teklifler,09/06/2020 Salı günü §aat l1:00'e kadar bizzat İstekli, kanunİ temsilcİleri ve tüzel

kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından ihale komisyonu başkan-lığına verilir. Posta ile veya iadeli
taahhüttü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz.
Komisyon Başkanlığına veriten teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

9)Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30(otuz) takvim günü olmalıdır.

10) istekliter teklif ettikleri bedelin 7o 3 ünden az olmamak tizere kendi belirleye_cekleri. tutarda_geçici

teminat nakit veya mektup olarak alınır.İstekliler geçici teminatlannı Birliğimizin Halkbank
Babaeski şubesf TR58 Öoor zoo 5540 00ı6 0000 32 IBAN numaralı banka hesabına
yatırabilecekleridir.

ll) İhaleye sadece yerli istek]iler katılabilirler.

12) Babaeski Köylere Hizmet Götiirme Birliği ihaleyi yapıp yapmamakta seıbesttir.Babaeski ilçesi
Kövlere Hizmet Öoııı... Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan. ve 28 Nisan 2007 gün ve

1ojoo.ur,ı, Resmi Gazeıede va"v,nlanhn Köylere H-izmet Götiirme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.

a"."ı., İİ"ı.J.li yasak fiil ve 
-davranışlar'ile 

cezalara ilişkin hususlarda 4734. sayılı Kamu Ihale

r-."İr_ qİ:İ İuyl, «u-" ihale Sozleşmeleri Kanunu ve'2886 sayrlı Devlet [ha[e Kanunun ilgili
hükümleri uygulanır.

İlan olunur: 0|t06l2020 Şenol Levent ELMACIOĞLU
Babaeski Kaymakamı

Birlik Başkanı


