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AI.TİNOV A XİY İİİXİİlİİĞ İ

Kö1,lere Hlzmet Götürme Birliği

TAvşANLı neı-aniyu, stNtRI AHME»ivn önıııcix cııup yoı-u ı, KısıM

A§FALT AŞINMA rnuİİ<a3İ İ,p,l,"", kıpılı zırf fiyat tekliii ılınırık (ıçrk

elıslltme) yıpılmak suretiyte ihıle edilecektir,

l - ldırenin:

"l ea."rl lrııova Hiikiiınet Konağı Kat_ !, KHG Birliği

Uİ r"l"roo ve faks numarası : 0 226 46l ,{l 00

c) Elcktıonik posa desi (varsa) : __

2 - İhılc konwu yıpın işinin:

a) Niteliği türü :Yapım İşi

b) Tilril : İjst Yapı

.j vltt"r, : Yol Uzunluğu
Yol Cenişliği

Asınma Tabakası Kal ınl ığı
danm Bindeı Tabakası Kalınlığı
Bindo yoğunluğu 

yenileııecek Binder Alaııı
Binder Miktan
Aşınma Miktan

d) Yapılacağı yer : Tavşanlı Belediye Sının Ahmediye Örencik Crup Yolu l, Kısım

e.ı İseBaslama Taıihi : Sozıeşm;;;;p,ıd,ğ,r, teblig-tarihinden itibaıen üç (]) iş

gİı"'tl iç"rlrina. yer ıeslimi yapılarak işe başlaııacaktu, _ .

0işin Bitim Tarihi , V.,,.,İİİl"aJn itibaren, ubi afetler ve süe uzatrmı hariç

kırkbeş (45) ıakvim günüdür

3 - İhılenin:
ul Yap,lu"ağ, yer : Altrnove Kıymıkımlık Toplınh Sılonu

;;İffiİ;; .L,l , lClOgnOl9Ürşembe günü - Saıttl,ü)'de

tıl İ
{.l. l. Tebligıı için adres be_vanıı a;-rıca irlibaı

: l .500.00m
:6,00m
:5 cm
:l0 cm
:2,4Tonlm3
:600,00 m2
: 144,00 Ton
: l080.00 Ton

için telefon numarası ve faks numaıast ile varsa

4-ihııeyeKıtılabilmekiçinistekliterdeArınılınŞırtlır,BetgelerveYeterlikKriterleri

al t,e
l

elektronik posta adresi,
İ.İ j. Ü"rl* g"reği ka;vıtlı olduğu Ticareı velveya Sanayi Odası Belgesi,

4.t.2.!. Gerçk kişi olması İtna, ;İatl* ,ğ llrul" t-itlnin içerisinde bulunduğu yılda

alınmış, ilgilisiıe eo." ri.u;;i7r"va i*"y1,oo".rna veya ilgiii Meslek odasına kayıth

olduğunu gösterir belge.
4.t.2.2.TiDelkişiolmasıhalinde,mevzuatıgereği.tizelkişiliğinsicilinekayırlı|t{wıauğu
-licartt ve/veya s*"vı oo^,nJ_, lık li; i,eya*ihate tarihinin içerisinde bulunduğu yılda

al,rırrış ttlzel kişiligin sicile kayııIı olduğuna dair belge,

4.1J. Tekliivermeye yetkili ;İ;;;; Öİ;," !rn-'l."v-""rn":1u"yu 
lmza Sirkiileri,

l.İİ.l. Cerç"l tlşİ olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesı,



4.1.3.2.'tiızelkişiolmasıhalindc'ilgisinegörc.tİ.izelkişiliğintırtakları.ül,eleriı,cyakuruculan
ile tiizel kişiliğin yon,timina,lt.] gıŞİİİe,iİ,lirt,n son duruınu gösterir Ticaret Sicil Gazeıesı

veva bu hususlan ,".rıı. "a* 
ilığJi., ii"lr"] nuııiğ.ı no,ter tasdikli imza sirkülen'

a.i33.vekaıeten ihaleye kaul-ma 
. 
halinde. istekli "dr;;*a;,,ır, 

kişinin noter usdikli

;:S:llŞ;:'§,:iŞ ffi*:KlŞiffirybT:ıiğinin ı ı inci maddesinin (a), (b), (c),

,;;: (,,il ;,),. i -, .,: 
.çl H:;T*.::9...-5,5i*tşnr*:*""1 

-"".] 
::::_ 

şkı i w

İİelğlilıledokümanıdosü,asındamercİilt];l1},i""il"iini"i" ız nci maddesinin ı ve 2,

l:;.;:İ:'İr;;* uİ",t bo,tı"ne Birliği ihale Yönetmt

Bentlerinde belirtilen o*r.ilri" 
".i,,rrilJie,"" iıışı<in. }kil ve içerigi İhaıe doktımanı

il,:,:;:*,şş;iiil"İ:?l;H*,':xffi ,9:ry::ll1lTl"st.tffiT,J§İİ:i#"-:"
4.1.6. Şekli ve içeriği it,ul, aİİİ,İ Oo,y*,nau *",cut olan Yapı Araçlan Taahhütnamesı

4.1.7. Sekli ve içeriği ll,ul, oİİ<İun, doş",nda mevcuı olan Yerli lstekli Beyanı

4.1.E. Sekli ıe içeriği it,,l, O"lİ**, Jo,j,*,ndu ",cut 
olan TekliI Mektubu

.l.t.9. Şekli ue lçeriği b" ih"l:"İ;;;" 9"ıİ,İu maOaeslnOe belirtilen geçici teminat,

ı.ı.ı0. thale Dokü,rnan oorv".,'iirn "ı*a 
bedeline ait Banlıa dekontu,

r.ı.ıı. lhaüe konusu işin "#;,:;ililr., 
ı, vtıı.jlii"* ffinıa,naya"uğına daiı, şekli

;j#d'TJJ;;ıim; dosyasında mevcut olan Taahhümame,

4.2.Mesleki ve teknik yeterliğe il§kin belçler ve bu belgelerin tışımı3ı gcreken knterlcr

İ.Z.1.1ş O"neyim Bclgesi .. , 
,de kamu vela özel sektörde. yöneniği

**tş:"**$*+,,ş":rç**,#ıi*ç,,:l*ıı,l,,ff lT#şşru;;
aranacaktır. )
{.2.2.Buihaledebenzerışolarakişinkonusuile.ilgilisathıkaplamaveyasıcakasfaltyapımı
dikkıte atınacaktır. Bu iş tö;fi;il;i a.n"yı.-u"ıg.si olarak kabul edilmeyecerıır,

i*::'i,Si'r",ir:llff,'ş:i,irJŞff,,'"";Tİ:',İİ,ilH,l:§|n"'" 

iliŞkin belgeler'

4.4. Mıkine ve diğer ekipmını iliŞkin belgeler ,isel baskı

İ.İ.İ. S" az bir adedi ,lUİ"İ,"İ"'"],al [oşuluyla ,Tİ,:ff*ilil',"'İnu]!,*ix1" ,",no"
;;;;;t"t; 50 kğcm oı*,n u, iki adeı çelik ta

hazır bulundurulacaktır,
4.4.2. Ofset kazıklan arasında çekili teller ile serme yapabilecek ve kullanılacak kamyonların

İ""*lĞrİ". "vJun 
olaca}i en az bir adeı finişr,

l.i.l.negla1 yup*,r u,""',İv;.,,ii,İ ;İ,l*"g:_,j - bir adet greyder

4.4.4.MC3Obitiimlüyapıştıriımalzemeninuyg,ı-*uİiii""i*ı;.$ıskürtmelitankerlien
az l adet distriblltor,
4.4.5. Düz. çlik sac kasalı, iaşıma kapasitesi ve seıTne sıklığı için uygun sayıda asfalt

kamvonu.
.1.1.İ. razı, dolgu, yükleme yapabilmek 1m?,,yT 

kullanılacak loder, beko-loder, dozer,

rioerliroder, t uıaı, ıo.p;io-r. 
,"i,rlıi"airi, 

eı tokmağı, ;b. gibi işin drrrumuna ve straslna gore

seçmeli olarak k,ll-,l;iİ:::;;;Ö;;;;; nirctikie iş makinesi ve alet,



s-ihalc dokümant Altııı()\,a Kö,vIsrc I İizmct (jöıürmc I}irIiği,ndcn ücreİsiz o|arak bakrlabilir,

ihalele teklif verecck olan}arın lhale Dokümanının satln alınaları ztırunludur, ihale dokümanı

300.d0 IL kııışılığı verilnıekteıİiı. ihale t)oküman bcdelinin ı\ltınova KtJ) ıcre Hizmet Götiırme ı}irliğinin

Akınova Ziraaı ıiaııiası şubesi nezdinde tıulunan _r5203ol_j00l veya TR7E 0o0t 00l7 _§203 0150 0I nolu

h€sabtna yaırtlacaltır.

GTeklilter İhale saaıİnden en geç I saat öncesine kodar (Yaıi Saat 10.,00) Altınova Köylere

Hizme;Götürme 1]irliği lı{ııdtir-lti jüne veriletıilecekıir. Daha soıra _vapılacaİ başvurular dikkatc

alınmayacalitır.
l,eklifler bi,,at istekli. kanuni teınsilcileri re tiiael kişilerdc temsile 1'etkili kişiler tarafından

Birlik Müdürlüğtine ihale giinü olan |gtogtzolg Perlembe günü sıİt lO:(X),ı kıdır
verilccektir.Poğ ile vey,a i-ad"ıi ıaaııhıiııı olarak tcklif verilenıez ve bu şkilde gönderilcn

teklifler değcrlendirmeye alınmaz. Birlik Müdürlüğıı,ne verilen teklifler herhangi bir scbeple

geri alınaınaz.

?_ isıckliler ıekliflerini kapalı zart halin,Jc idarey-e teslim etlecek olup, haddi layık teklif

uı,,.m-.,e;.-ukonıisyon.I.ekıiİıeriuygııııbulmaziseisteklilerden2.nciteklilallnabileceğinden.
isteklilerin ihale saati olan saaı iio0,da ihale salonunda şahsen veya t,ekalctcn. katılımı

g.r.i-.ı."aıi Istcklilcr tekiiı,terinin, Birim fiya1 üzerindeır Toplam Bedel "I,eklif olarak

İ"İ"*nı"raı.. İhale sonucu, iızerine İhale 1,,apılan istekliy-e birim fiyatlar tierinden toPlanl

bedel «izleşme imzalaıracaktır.

8_ verilen tekliflerin geçcrlilik sürcsi. ihale tarihinden iıibaren en az ]0 ıakvim günü olmalıdır,

9_ isıekliler ıeklif eııikleri bedclin o.,o.-},ündcıı az olmamak üzerg, keııdi belirlcyecekleri tuarda

g.ii.i i.ii"" vereceklerdir. Geçici ıcminaıların_Nakit. olarak verilmesi halinde Altınovg
-royı"re 

Hizmet Götİirme Birliğinin Altınovı_Zİrııt Bınkı§ı Şubcsi nedinde bulunan

55;030t_sOOı vcyı TR78 6ffil "00ı7 5203 0ı50 0l nolu hesıbına yıtırılıcıktır,Tcminat
mektubu olarak verilecek oıan ceçici Teminaılarda ise. Geçici Teminat Mektubunun süresi

ihale ıarihindcn itibareıı en - ıo gtin siircli olınalıılır. İhale ıızerine kalmalan isteklilere ait

Ğ"ii.ı i"*inuııar Birlik muhascbe i,e i}anka işleınleri siirccine göre henıc.n iade.edilecektir,- ' işi alan yüklenici: Sözleşnıe önccsi -feklif ı_-ıı9i yapım bedelinin.9"o 6,sından az

oımamak iizere Nakit Kesin 
,I,enıinaı: Aıtınoya Köylere Hlzmct Götürıne Birliğinin Altınovı

ZiraıtBankasıŞubesinezdindebulunan5520301-500tveyıTR78mOı001752030150
01 nolu hcsabıns yıtırmış olacıktır.

Kcsin 
,I,eminatıırl l,eıninat lvlektubu şek|indc vç,rilmesi halindc isc Kesin Teminıt

Mektubu "§üresiz" olacıktır

l0_Ödeıneler: Söz konı,su iş 20l9 \,ılı KÖ\,DES Yatırım Programı ödeneği dığrulıusunda

yaptlrılacağııııIan, işin umamının bitirilmesindcn soırra yapı Denetim kontrol Görevlisinin

itı'r.nı"y.öı. oldugu hak eıliş doğultı.ısunda veya yüklenicinin talep etmesi halinde;.ldarenin

o. ,ygrn gördüğü;akdirde ışin ılıiı<ediş. işin en az %50,i tamamlandıktan sonıa l,inci hakediş

,. ıiii xToo,tıiamanılandıi<ıan sonra 2,inci ve Son hakediş olmali iizere düz_enleıecek olan

hak ediş tuıartna ait iideneklç.rin. Bak.ınlık 
,I,aralinttan Altlnova Birlik Banka hesatıımıza

yatırılmasından sonra eıı geç 7 iş günü içerisinde l,ahakkuka bağlanarak l0 iş günü Çerisinde
ytıkleniciye ödenecektir. ö, iş 

*ıı" 
ilgili odcneklerin kullandırılmasında veya odemeler

rÖy»rszoıs_ Kaynaklı işıer olup: çJvre ve şchircilik [ı Müdürlüğü İLBANK_ talafindan

glinderilecek ,ey-a 
'yap,la"ukı,r. 

lrul,.Oiş ödemelerinde İLBANK kaynaklı uygulamalaıdan

iciylere Hiz:net'cştırm" Birliğimizin hukuki ve idarj sorumluluğu bulunmayacağını ilgili

lirmalar kabul etmiş sayılır. Yüklenicil,c l'iyat l"arkı verilmeveccktir,



l I.Konsorsiyumlaı ihaleye teklif veremezler,

12, Birlik; 2886 sayıtı ve 4734 sayılı Kanunlara ıabi olmayıp. 28l04i2üJo7 tarih ve 26506 sayı|ı

Resmi Gazete ,ae yuy,.ı_an i]l,i.re uizmet coııırme ıiiiııgı İhale yönetme1iğine tabi

olduğundan ihaleyi yapıp yrprnurnuktu ve uygun bedeli tespitte seıbesttir,l l/09120l9

i

Altınora rmt
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