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işi açık ihale usıılti ıle ihale edilecektir. ihaleıe ilişkınalrıntılı bilgiler aşağıda yer aln.ıaktadır:

] - Idarenin
a) Adresi ; ]liiliinıcı Koııağı j.Kat
b) Telefon ve faks numaras-ı:O.t86 jl1 200j - 0,1lJ6 ]li :() _59

^ 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : beytussebap,khgb@hotınail.coın

2 - Ihale konusu ı epın.ı işiııın
a)Niteliği tiirii ve miktarü : \ılııııı isleı.i ,lj] j \lcıı.ç İçıııc \ıı_ııı \ .ılı1111 j.1.
bl Yapılacağı }er : ll(.. ı-_, . R.,\ iI

^ 
c) Işin sliüesı : İşe başlan.ıa tarihinden itibaren 9ü) takı,inı giinüdür.

3 - ]halenin
a) YapıIacağl yer : l)cr,liişşcbap lItiliiimct Kiınaiı j.K.ıı
b) Tarihi ve saati : ]().l].]0I8 - l j:()0

+.- 
|ıılı9re Katılabilmek için istek|iierde Aranılan Şart|ar, Belgeler ve Yeterlik Krıterleri
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icin adı'eı lıcılıııı:lııııcı iı,üibııı iciıı ,"i.iı,,,, ,,,,,r",]İt,'ıe I]Ikı ııtııııııt.ıt,t ile cIçktıiıııik lırısıı
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koıııııı ik ı e Mııli ı ctcrliliğe iliş kin isle ncn be lgcle ı
leslt,l.i ıc l'ckııilı rclcrliliğc ilişkin istcnen lıclİeleı
ı i, i)eııt,r jııı 1]c]ü.üeıi

l. l)iııeriııı i}cJge,iJ-i.J sırılı Laı.ırıııtııı (ı] iııci ınıililcsiııi]ı (lı) l]cıü(li tı\aj ||]cii: ıııiihcııtiis ıcııııı]ılıl liı ıı l]]c,'ılııi\!l hcl-ülclelirlçcltjeçlıi],lcri rleııer iıııııı.,,,ilı,.],,,ıi, ıeııı ıııjıııırliırııı eıı ı,ı lıç)rılr]ıı,'l,,l/ : 
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I l ' 
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l ' , , | , l | | , , | | \ (,\:| |lc I i^|,,ıı:,,.ıı|.l.ı ıı,,il .,ıı.Ji,,,|ı11, l)- .i]ü,il.||.,.1.Iıı , 1'.r.1i', ' t ı ı , ' l ı l l ı , l , ı ı ı , l ; ı J. ııl.ııııj:ıl,ıItııc.ı ıtıiııııl.u,ıJtiı \,,.,,t.,,,.,.İ;^,,,.,,,..,,, ..ıı. .{, ü,l,ıı.,iız.]l ı.,.ıl.,ı_

hçı'ikisııliıı dc nl]ıııaı lllıltıııı o,i,i()-'-na() ııılıı1,1ı], iıı,ııılırı ,,l,,,, ,iiraı k i\ıleı .ııiıl.].üııı]ı ıııı ıııeziıııireıbelıclcı iı lç ıJıı jçr e l,ııılıııı]araeal liıı.riıı.



liiztl kı:i]cııı ( ilel ll,i(]llıü]ljl(llı ürlii]lelr!]i\ ıılııp L',i(} i],,i(] (rllıl\ (]l(iılğü| ıiilcl ki.ilcı lıııiçıl]ıtilI\]arll]aı |illL',/t L]|\.l Iıelgç,iıli l. ijellçı lııı]cı lıl ,..,,, ,ç,,, .l.ı,]ı llıt,ltı,l i.]l1.1l]!/L] liıeı l.ıel.ıesi sllll lıl ,ıtıitgtlleüliı-/l)es lllı,]ıı Liıj] hi'sçsiılc ılılıilı ıılLıııtlLı:Lıııttı].ılııü](ıı ıııll, ıııı ıci.ı ilıııe1 ıııilıilııJeıı ıııııı.ll\ \l\1,S\l\l\1 rıdı ıicııcr re slıııa',i()da\ı t].ıı,cI ııtlısı lıriıı\cııııı]c lııi]tıııııı ticaı.cl sie i]ırıeıııuı,lııklııı.ı tııallı]daıı ilıizcnlcn,-n ( KİK0 ] L l \ ; nt,lıı st:ıırd.ıı.ı fbrıııa rıı gtın bcIgc ilc tcşı ilcılilnıcsi zııı tııı İudı_ıı. .

5 Bu.ihalede benzer iş olarak : jeııı. Stı_r tı-\ıılımtı \ıır ıı \ :ılııııı lileri
6 - Ihale: Birlik ihale Yönetmeliği gereğİnce Açık İhale U.rİİl ;İ. yup,lu.ukt,r.
7 - a) Açık ihale usıılünde teklifler 1,azıİı olarak yapıIır, .ıeı.ıiİ:,,,,,eı.trur. 

bir zarfa konulııpkapatıldıktan sonra zarfın iizerine iiteklıniı ud,.ioloJ, ,"y. ı.r*, tııııaııı ıle lıangi işe ait olduğu
5aıı.lır, Zarl\ıl )aPlştlrllal) leri isıekli tarafıııdaıı ;,,roıu,,,rlİuş.ri ıela ıniilırii basılır. Bu zarfpecıciteminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye r",,lruil,,,,,Ji"n, 

"i;;;;;r;; 
jt;.-J'

belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularai k"p"ı|;. 6;';;i;; r...l},l l.i.tirlrl;;;;';;";, 
",r,ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göster*"gı ,i,üj.*i ,. teklifin hangi işe ait olduğıı yazılır,bı Tek lil mekıu bunda ihale dokümaİının,r,nİr"n oİr",,p İ"urı ed ild igin in be linilınes i. ıeklil-edılen bedelin rakam ve yazı i|e.birbirine ,1gun oloruk u|,ü,Ş 1i.,1n.,rr,, iizerinde kazıntı. silinti,düzelııııe btıluııınaması ıe ıeklilmekıubtı,,un"ud. ,,.; od ,., jl;'.r*, ıınranı ı azılınık sureıil Ie r etkiIikiŞilerce inızalannııŞ olıııası ztıruıılrıdur.Bunla,, ı"rr,ı,,,"ir, İ.İİıı.'" ."oa;aİıır'r"'ır;';;;,'|',j;,,

sa) ılır TekIif mektu Plart nln isıekli taı'al'ınıjan ,,,l.uır,,ı,rr^rİ u-. t ,ı nıektuplarda ihale dokümaıııı.ııııtalnameıl okuııuP kabul edjIdiğiniı belirtilnıesi. tekIifedı|en fiy;uİ,n.uı.urn ve 1,azı iIe açık olarak;azılınası zorunludur, Buıılardan herhaııg; uiri,r. ,fgrn oİ;;.;;; ,.y. üzeriııde kazııııı. siliııtj \c)adüzelıme bulunan tekliller reddedilir t. l.,lç yrp,l*uİ.,,, ,u, ,İİr. 
"

8 - lhaleye sadece yerli isteklıler katı lab ile;;k;i, '--' "

9 - lhale dokümanına ilÇc ()zcl id;irc ()rlısı'den ücretsiz o]arak bakılabilir, Ihaleye teklifverecekoIanların ilıale doküıııaııını satln alına|arl ,o.rnıuar.,-i't al"lokJnıanı .,ılıl -fL karşılığı verilınektedir.(Dokuman Yatı rılaca k Hesap : 0869767{-5002)
(Teminat Yaıırılacak Hesap : 086976?4-5l lJ.1l0- lttekIlIt'l ıckliJleıiııi, ( ıijıtııt] I,}cilcl .cjiliııdei ıcı,cceI.1cırIıı, iIıiılc siıııııcrı. iizcı.iırc ilıale _rapılıınisteli liı lc (iilliiı.ü l]etIcI sajz]eşnıe iıııza]aııırcakı ır.
l l - TekIifler; 20, 12,]() llJ tarih Ve saat 1-1:55'e kadar ilçc ()zcl idııe ( )ıjısı,na verileb i|ecektir, posta
11luyla 111aeri|e.ıı^ıeklifle r değerlendirmel e rl,nrnrl u.ul.,,ı- 

- "

]j,.]]li!'r,jii "*'if 
edilen bedeIin eı'ı az'vo3'i tutarında kendi belırleyecekleri oranda geçici teminat

lj - Verilen teklitlerin geçerlik siiresi, jhale tarihinden itibaren en az takr inr gLinii olınalıdür,1.1 - Kon soı,sir, ııı.ıı lar iha ]e_ve tekl i l vereııezler,
]5 - Bıı ıha|ede fiyat farkı verilıne yecektir
l6 - Birliğimiz 2886 ve 473 4 sayılı Kanunlara tabii olına
Gazetede yayınlanan yönetmelik hüküınleri geçerlidir. İ
bedeli tespifte serbesttir

5 ıp,28.04.2007 tarıh ve 265 0 ilı
dare ihaleyi yapıp yapnıama tly
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l l- ()rtık ıirişinıleı iJııı]erc teklif ıeı.cıııçrecckıir
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