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BARTTN it 6Ztt in,c,nrsiNnrN

:Bartrn Merkez
: Akgamesgit-Qaybtikti Topalali mevkii/l l0 mt.uzunlulunda Qelik eakma

Betonarme D6gemeli Qelik Taqryrcrh ladel Kdpri.i
MuhammenBedel :100.000.001'L
Gegici Teminat %3
Ihale Tarihi
Ihale saati
lnalc Yen

3.000,00 TL
30.1 I .2020
l4:30
Bartrn il 6zel idaresi il Enctimeni Toplantr Salonu

Yuka'da yeri belirtilen Akgamesgit-Qaybiikti Topalali mevkiindeki I 10 mt.uzunlulunda
Qelik Qakma Betonarme Ddgemeli Qelik Taqryrcrh Kdpriiniin yrkrmr il Enciimeninin 16.11.2020
tarih ve 370 sayrh karan gerelince 30.11.2020 rarihinde 100.000,00 TL. Muhammen bedelle 2gg6
sayrh Kanunun 5lla maddesi gerelince yrkrmdan sonra enkazdan grkacak ve ekonomik deleri
olan mal ve malzeme kargrhgrnda ihale edilmesine karar verilmiqtir.

I - Ekonomik deleri bulunan mal_zeme satr$l ve yrkrm iglemi; Tariplilerine 2gg6 sayrh
Devlet ihale Kanunun 5l /a maddesi geregince ihale edilecektir.

2- Bartrn Merkez de yuka'da bilgileri ve muhammen bedelli bulunan kdprunrin
enkazmdan grkacak. malzemererin satrq iharesi idarece haztranan gurtnum"rine gore
30,.11.2020 pazarresi giinti saat l4:30 'da Bartrn il ozel idaresi il Enci.imeni toplantr
salonunda yaprlacaktrr.

3- Ihale gartnamesi ve diler evraklar Bartln il ozel idaresi yol ve Ulagrm Hizmetleri
Mtidtirliiltlnde mesai saati igerisinde gdri.ilebilir ve iicretsiz olarak temin edilebilrr.4- istekliler miiracaar dilekaesi ile birlikie:
a) Kanuni ikamergah belgesi.
b) Tebligat igin Tiirkiye'de. adres 96stermek (Tebligat adresi taahhiitnamesi)c) Idare hesabrna yatrrrlacak gegici teminat makbuzu.
d) Istekli adrna vekaleten igtirak ediliyor ise noler tasdikli vekaletname,
e) Tiizel kigilerde ise, yukandaki gartlardan ayrr olarak, idare merkezlerinin bulundulu

yer mahkemesinden veya siciline kayrth bulundulu Ticaret ve Sanayi oJasrndan
veya benzeri bir makamdan ihalenin yaprldrgr yrl iginde ahnmrq tiizel kiqiligin sicitekayrth olduluna.dair b.eJqe ile ttizei t<igilik adrna ihareye kairlacak ,.yi-t"uit"
bulunacak kiqilerin tiizel kigili!i temsile yetkili olduklanni gdsterir noteriiige tasoit
edilmig vekaletnameyi vermeleri,

1) istekliler tarallndan okunup kabul ve taahhiit edildiline dair imzalayacakla' ihale
gartnamesini vermeleri,

5- Istekliler ihale evraklannr haznrayarak 30.11.2020 pazartesi giinii saat l4:30,e kadar
Bartrn il Ozer idaresi yol ve Ulagim Hizmetleri Miidi.irriigiine iereceklerdir.- 

- -

6- Idare ihaleyi yaprp yapmamakla serbesttir.
7- Te.lgraf veya Faksla yaprlacak miiracaatlar ve postada meydan geleb ecek gecikmeler

kabul edilmeyecektir.

ilan Olunur.


