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1fiZN/11',"1' BIRT,16I OTOPARK MANI KIRAYA V;i.: R.:II.A41 i i hizmet alum acik ihale usulii 
edilecektir. thaleye ilikin ayrintili bilgiler wgida yer almaktadir: 

1 - Idarenin 
a) Adresi : DERE MAR ALA CAM CAD. NO:2/A PTT MERKEZ B1NASI KARSISI 
b) Telefon ye faks numarasi : 0 328 717 0410 - 0328 717 0410 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 	hizmetbirligikadirli@gmail.com  

2 - Ihale konusu hizmet 
a) Niteligi ttirti ve miktan : Ilizmet alum 365 GUN OT() PARK 
b) Yapilacagi yer : ESKi OZEL !DARE 111IMET BINAS1 I050.,53 M2 250 ADA 5 PARS EL 
c) 4in stiresi : tie ba0ama tarihinden itibaren 365 takvim giintidtir. 

3 - 'hale= 
a) Yapilacagi yer : HOKOMET KONAGI TOPLANTI SALONU 
b) Tarihi ye saati : 	27.12.2022 - 10:00 
4 - thaleye Katilabilmek Icin Isteklilerde Aranilan artlar, Belgeler ye Yeterlik Kriterleri 
a) Yer gordti tutanagi 
b ) Tebligat icin adres beyani; ayrica irtibat icin telefon nuinarasi ve faks nuinarasi ile etektronik po 
adresi. 
c Bu *artnamede belirlenen 2ecici terninat. 

) Teklif vermeye vetkili oldugunu LI- este= imza beyannamcsi vcya iniza 
I- (iercek 	olmasi halinde, noter tasdikli 	beyannamesi. 
2- Ilizel kisi olmasi halinde, ilgisine gore tazel 	ortaklari, ayeleri veya kuruculari ile ttizel k 
vonetimindeki gorevlileri belirten son durumu flOsterir Ticaret: Sicil Gazetesi veya bu hususlari tevsi 
belgeler lie ttizel 	noter tasdikli imza 
d ) KI-EGB ihale Yonetmeliginin 11. maddesinde sayilan durumlarda olunmadigina 	taahhtitn,  
e ) Vekaleten ihaleye katilma halinde, istekli adina katilan 	noter tasdikli vekaletnamesi ile tic 
tasdikli imza beyannamesi. 

yrtagi oldugu veya hissedan bulundugu ttizel 	iiiskin bcyannamc. 
g ) thale doktimanmin satin almdigma dair beige 
c.! ) SGK borcu yoktur belgesi 
h Slekli ye icerig,i bu Sartnamede belirlenen -teklif mektubu. 
i) Ticaret sicil gazetesi 
i ) Nievzuati geregi kayi.tl.i oldugu Ticaret velveya Sanayi Odasi Belgesi. 
1) Gercek ki i olmasi halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin is erisinde bulundugu yiida allililli5 ilgisin 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasma veya ilgi11 Meslek Odasma kayitli oldugunu aosterir beige, 
2) TUzel kiss olmasi halinde, rnevzuati gere i ttizel kisiligin sici line kayitli bulundugu Ticaret Ve/Ve 
Sanayi Odasindan, ilk ilan veya ihale tarihinin icerisinde bulundugu yi Ida 	ttizel kisiligin sic 
kayitli olduiluna dair beige, 
) Vergi borcu yoktur belgesi 

Ekonomik ye Mali yeterlilige iii loin istenen belgeler 
Bu madde hod 

 

Mesleki ve Teknik yeterlilige ilikin istenen belgeler 
Bu madde hod 

- Bu ihalede benzer i olarak 
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6 - Ihale; Birlik thale YOnetmeligi geregince AO( thale Usulti ile yapilacaktir. 

7 - a) Acik ihale usultinde teklifler yazili olarak yapilir. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatildi 
sonra zarfin Uzerine isteklinin adi, soyadi veya ticaret unvani ile hangi ire ait oldugu yazilir. Zarfin 
yamtinlan yeri istekli tarafindan imzalanir, kwsi veya mart.' basilir. Bu zarf gecici teminata ait a 
veya gecici teminat belgesi ye ihaleye katilabilme Carta olarak istenilen diger belgelerle birlikte ikin 
zarfa konularak kapatilir. Did zarfin Uzerine isteklinin adi ye soyadi veya ticaret unvani ile tebligata 
olarak gosterecegi acik adresi ve teklifin hangi ire ait oldugu yazilir. 

b) Teklif mektubunda ihale dokUmanimn tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi, teklif e4ilen 
bedelin rakam ve yazi ile birbirine uygun olarak acikca yazilmasi, Uzerinde kazinti, silinti, clUzeltm 
bulunmamasi ye teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvani yazilmak suretiyle yetkili kisilerc 
imzalanmis olmasi zorunludur. Bunlari karsilamayan teklifler reddedilir ve hic yapilmamis sayilir. eklif 
mektuplarimn istekli tarafindan imzalanmasi ye bu mektuplarda ihale doktimaninin tamamen okun p kabul 
edildiginin belirtilmesi, teklif edilen fiyatin rakam ve yazi ile acik olarak yazilmasi zorunludur. Bu lardan 
herhangi birine uygun olrnayan veya iizerinde kazinti, silinti veya clUzeltme bulunan teklifler redde .it ve 
hic yapilmami sayilir. 
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8 - thaleye sadece yerli istekliler katilabilecektir. 

9 - Ihale dokUmanina KADIRLI HIZMET BIRLI6tden Ucretsiz olarak bakalabilir. thaleye teklif v 
olanlarin ihale doktimamm satin almalan zorunludur. Ihale dokumani 500,00 TL karclliga verilmek 

10 - Istekliler tekliflerinLGotarti Bedel seklinde verecekierdir. thale sonucu, tizerine ihale vapilan 
GoitirLi Bedel sozleFne imzalanaeaktir. 
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11 - Teklifler; 26.12.2022 tarih ye saat 14:00'e kadar KAIARIA III/MET 	VEYA I I OK O11MF1 
KONAGI TOPLANTI SALONLYna verilebilecektir. Posta yoluyla gonderilen teklifler degerlendirnitcye 
alinmayacaktir. 

12 - tstekliler teklif edilen bedelin en az %3'U tutannda kendi belirleyecekleri oranda gecici teminat 
vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geyerlik stiresi, ihale tarihinden itibaren en az 15 takvim giinti olmalidir. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15 - Bu ihalede fiyat farki verilmeyecektir. 

16 - Birligimiz 2886 ye 4734 sayili Kanunlara tabii olmayip, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayili Resin' 
Gazetede yayinlanan K.H.G.B. thale yonetmeligi faikUmleri gecerlidir. 

17- Ortak girl im.1er ihaleye teklifveremeyeeektir. 

18- thale dokUmanini Birlik Kadirli Ziraat Bankasi TR 85 0001 0003 12 30 14 77 47 5002 hesap n arasina 
yatirila bilir. 

19-klaremiz ihaleyi yapip yapmamakta ye uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu karara 'cam istekliler herhangi 
bir hak iddia edemezler. 

aymakam 
Birlik Ba0(ani 
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