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iH.tın iı-ıNr

\ ı.]şii-ovA *Şr..,*orr,-,C,
Kö\ lerine 1,1iznret Götiirme Birliği urşi.anııg,

BtJRDtrR ILi YEŞiı.()\:A İL(]F]sl,N4,tJüITELll KaJ\.LERE l(|,,5(X)m: KiLlT PARKE
:İİİ:"U,:jj"'iJil,o) 

aÇık ihale ırsulü ile iı,,"ı" .aii"""i,i.lı,,ı"y"'İİuİ,,İjr",uu ,,,*,,".

l - idarenin
a) Adre^5ı \l\,ık.,, \l.ın:ıı,,..ı lıt.nüün(ı (..ııı,lc.ı \u _ib) leielbn ve faks numarası:(,:.18 (.IR (l' lj ll:JxA,ı|,|ij7
c) Elektİonik posta adlesi (varsa) : t;ıaıaı.ıan ı s a'ıntn]a;ı,.n,,, 

'

2 - Ihale konusu 1.apını işiııiıı
a)Nileligi lürü ve mikıarı : \,ll)lnı ;şlğlj \J.nul K,i\|i lolJl,nl-_\,lld,ll.Kl.i\(i jOi)Un|:1.|dçn K,,r ü |t,,om' _ DcrLRii\, Ki]\ ii jjonrn. _ ( İla,jJ ,;i,ıi 1Un6l.. . nşagi Kıı.lı Ktiı ül0(ı(in:.l.|rp||ıarKoüiiIı)oI;ınj \ilrışlıKö\ii JıJO(ıın: a^t,,u"ş xnrİİ]İrOm,_ Dtıdenl..öı.ü ] 000ın' 

_- 
Horo./ Kö\ ü l 000m j -saltük İcl. ı ] ıınoın. _ 

.

D) Yapllacağl yer: Yeşilova muhlelifköyleri
c)lşln süresi : lŞe başlama tarihinden iıiüaren ]j0 ıakrjm güntdür,

3 - ihalenin
a) YaptIacağı yer: Karına\ını|ık ıı,nlanıı sılnıırı
b} larlhi Ve saati : n7,0l.:0..n . l l :ü)0

4 - thaIeye KatllabiImek |çin islekli]erde Arc.İ|llan Şaİılar. BeIgeIer ve Yelerlik KIiterleriı,),TehIiçuı içiı] Jdıes be)anı: a}Iıca iılibaı iç,,,",.,on-nu."rİo'r"l:"U'. 
"r-j*., ,'"eleklronil posla adlesi.

b t l]L )atlnJmcLJe h(lirIun(n !ıjçici ı(nıinaı.
c ) lej,1il \ern]e\c l<ıli1,olJtı._rıl,ıu,,ö\lercn ıT]ze heıunnoınesi \eü.a ilnle §irküieri.
]- !erick kisi olınnsı haIınJe. ı,,ıerİasdi(lil,nr, l,"rnnn,n,..;'i- Iüz.,l kışi olııııtı halindı:. iluisine ı,iirc ıii."İ İlşiİ,gİ,, ,İ;İ];, ı. ü,,..,L,ri \eyJ kuruculaı,ı i]cıiizel ].işili!in }öne]inıin,leki !jöı.erlilİIi heli"." ."; ;;;, ;;; ;;.,;,i, 

.İİ"ur.',rİi.,' t;.",..i
::]: İ:,[,:::]i,l.:.sik erlen bcıgeıer iıe tü,"ı kişiliği;;;t;.;.)ı'ıİ, ,.^"rl.İr"'.
:J,r.,i;;,;rj"" " 

l ol1ctmcllglnln l L ln.ıddesindc sayllan duruın]aıda olulrmadığıııa ilişkiıı
d ] veknlelen ihalel,e kaıılnıa halinde. istekli aciına kaıülan kişiııin ırorer ıasdikli vekaletnanlesiilc ncıcı tasdik]i inıza bcvannaınosi.
e )orıcil oiduğU |eya hissedaı.ı bıllulıdugrı ıüZel Lişiliklere iIişkin belcnnarne.l') Ihalc dııkümanrnrn satın alındıpına dali beIge
! ) sCK hü]rcu \,(,ktur b(lscsi
g ) ŞekIi \e içeiği hu Şarinamede belillenen tekliIlnekıtıhu.
h ] l|citlel sicil gazelesi
lı\4(vlJJll!.cr(lilJ\ıIJ,oidllJu licJrcl r ç r cr :ı §ıılır i L)daıı Bclı:csi
]. ı (,c\ e,i ki}i nlnıusı lıal iııde.,ik,,,,,,.1 

" 
i h-l; ;;;;;i;,";i;i;;.'irir.o*,,

l,İ];,,;; 
ro:i:"r,."*, ,e ,erı sıı a, r ocı,,i,rı,;i;, ,l|;;l;ü;',l";H;;İ#Tıl }İ]da a]lırmış

oJduğunrı

2)Tüzel kişi cılnrası haIinde. meYzuah lereği tüze] l(iŞiliğin siciline ka,\rtlı hulunduğtı Ticalet,e/,veya Saüla\ i ()dısındaıı. iJL iIın ve}; iha'ie 1aril i,,i; iç:;i;;;;';",ffii,gl,;iio^ 
",,*r*.1ıizclkiŞiliğü]siciIckiiyltlüoldu!tına(ıirbc]Pc.



] j \ cı,!]i i1()llju \1JIlt|| b!,i!.\i

I.koDomik r,0 }lali },cter|iliğc iliş|(in istencn bolgclcr:
lv|e\leAi ı e Tcknik rel(.rliliie ili§kin i§lenen helgcler:
| ) i) ]lcnc\ iııı }l(i!.\]
İsı.,(Jiniıı itın.]c. jlİ ıtliii rlcccii ltu.,ıı.ı,z l.,,l.uj .:.ıii.,, ii"ı. ı.]i";,,].Jclın.-n,ı' 

o7ı' i,,laJ InJj| ],J.ccl'Icşıııligi i.i:ıl.e.c
\o/lc\lnc\L iIişki,ı lş tsilıın,c R.,.. l]_] ".i: 

b.''" 
' ı;leıJ; ilÇilı ,Irn.l ı111;a1 gi,tl.r.n 1.1

Jlı|ıdidlıı-. - slnl §llnnlJ\l znı'ıınlııJur l, Biıiı'ınc Dcllrsı lıınu.lııı
Ih.tIc\ ( !iıcLck ,,lan ınühcıılis ı.r ın
olClul,1.1ı luı [,ıeIgelel en cliploırıuJa, ,"i:1':]']i'i, "']t 

*.jitclcrin btilüln]cı indcn ınczull
Dci_,.es] a|:lnnıa/. ln ılolel oütaYll sulclieİııj slıürürıaları haiiıı<ie is denerinı
k l jsıç].J lrl ı ( )l-Jll|. J\\]ln \.lnı\| -

,.^;jill]]ill,,:,]i;',\.il;.j,],];,:,'::,i:,l,:|'Inıt,:i , ı ısıi, .i:. ,li (l \ \ğ l, \ JJ|| heIiniI(,n
ıchıit 1,t|.1,,11,,1;.l.,.*iil;,",i;.,:;, ;;;ji,l;',ii;']i..:.j;ll 

",}:::l:J 
ü,(liikIcüi h(lirt,l( r

5 - Bu ihaIede benzer iş olarak; I'aı.ke i-aşı Diişeıne işi
6 - İhale; Birlik ihale Yönetmeliği gereğince Açık ihale Usulü ile yapılacaktıL

.7 
- uı aç,t ihale usuJünde tekIifler va

xapaİüldıkIan soffa za.ı, ,."rin. i.,.iil'_|]arak 
yapılır, TekJifmeklubu. bir zarfa konulup

oldugu yazılır. zarfıİ-;;;,;;;# ;:;:İİ:'",9di, 
so)adl ve}a licareı unvanı iIe hangi işe air

Bu zarfgeçici ,".i;;,;;1;";i,;;',i;'j jlİ||j j*"|''o- 
''ualanır. 

kaşesi veya mühnj baslIır,
oIaral isıenilen diger u.ıe.İ"rl. uijik"-gT]"ı 

lcmınaı belgesi ve ihaIeye kaııİabilme şanı
isıekIinin adı ," ,;;j ;:;;;;;;;J;{:. ]k'l: 

j bi'zurfu konularak kajaııIır, Dış zar-fin üzerine
teklifin hangi i" 

"i "ıarcll;),l,). 
ulıVanl lle lebligala esa5 olaiak göstereceği aç,k adresi ,e

_ 
b) Teklif mektubunda ihale doküma

teklif edilen bedeIinli".li ;* ";i:tll'l ,tamamen okunup kabul edildiğinin belinilmesi.
kaz,nı,. s;ıinıi. aıizejİİeT;;;;;; ?]::'li1l 

rıYgun.olarak açıkça yazıIrn-ası. üzerinde
yazılmak sureıille ye,i,,itij,.,i.',ir]i]lIkll' mekıubunun ad. soyad veya ticaret unvanı
teklifler reddediIir ie ;; ;;;;;"#'::]11-lŞ 

oıması zorunlırduı. BtınIarı kaışıiamayan
imzalaJrması ,. b, -.ki"pi;;'i;;iİ i1|]].l ' "ıı;ı 

n."ı"ırplarını n isıekli ıarafından
belinilmesi. üeklil, edi1..;r;;;;J:lTanrnın ıamamen okunup kabuI edildiginin
Bun]ardan herhangi dl,i.,."İ;;;;il "" Y'ı lIe aÇlk oIaiak ya"ılması zorunlLrdur,
Dulunan lekIir]er reddeaiıi. ue hiç 1up,Iy#r}iJi"liil'"o' 

o"" 
"". 

.ilinli Veya düzeltme

8 - ihaleye sadece yerli istekli]et katılabilecektjr.

9.- İhaIe dokümanına Yeşil,ırı KrjlIerlı
olarak bakllabiliİ. Jhaı"y" ,"tıiır.r.""/İ,Hilmel 

(.:d]üİme 0irliei R.ıilalı lıc l,den ücrelsiz
ihale dökı;manı Ja;; ii';;;;i;,';;i Ç( olaılaIln ihaIe dökümanını saıın alİaları zorunlı.ıdı.ır,

I0 - İst(.klıJcı tcLlit]ı:rini.iş tıılumlı:ı.i iei
ıoplaın heJel ü7eriD(leıı ıelliln,r,,n n,.;,n ",\li'i'Jilı:n biriln ,ilıılıın çıı,r,ıınısonueu bııluııun
1apılcn i.teklılIe hl'.iın,;;;;,, l;;i;,İ}]lnde 

\'(recelleroir. llrale soniıcı,. ü,/erine jlraIe



l l - Teklif']er; l)7 nl ]ll]il tal.ih Ve saatırıılı.iı lla>k.ın|ıiı,na verilehilecekıir. ,J0:lı''e 
1a621 1ia;l.ı\a Kii\icri,ı( Hiııneı cijıüı.]nc

a|lnmayacaİtlr. 'osla yolt]yla göndeİjlen tekIifler değerlendirmeye

I2 - istekliler teklifedilen bedelin en a
lemınat vereceklerdir 3'ü tutaİlnda kendi belirleyecekleri oranda geÇici

l3 - Verilen tekIiflerin geçerlik süresi ]olma]ıdır. ,_., ihale tarihinden itibalen en az 60 takvim günü

l4 - Konsoısiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu ihalede fiyat faIkı verilmeyecektil.

I6 - BirJiğimiz 2886 ve 4734 sayr|t KanKesmt Uazeıede yaylnl-- ,on.*"t;l lllfl,la_bii 
olmayıp. 28.04,2007 tarih Ve 26506 sayl]l

ve uygun bedeli Ğspit," .;;:;;l;""'"^ "*umlerl geÇerlidii, idare iha]eyi yapıp yapmamaiıa

l 7- Orıak gir.işi,nler ihaleye lekIiJ.\,eremeyecelilir,


