
KAVAKLIDERE BELEDIYE BASKANLICINDAN
KAT KAR$rLrdr iN$anr v,q.'prnr irra.r,rcsi

Madde 1- Ihalenin Konusu: Belediyemize ait agagrda bilgileri verilen iqin, kat karqrh[r ingaat

vaDlm ihalesidir.

Madde 2- ihalenin Tarihi. Saati, Yeri ve Evraklann Teslim Siiresi: Soz konusu kat karqrhpr inqaat

yaplm ihalesi yukarrdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte, Kavakkdere Belediyesi Toplantr Salonunda,
ihale Komisyonunca yaprlacaktrr. ihaleye igtirak edecekler teklif zarflannr aga$tda istenilen belgelerle
birlikte en geg, 01.09.2022 Perqembe gtnii, saat 10.00'a kadar Belediyemiz Fen iqleri Miidiirlti$iine
vermeleri ya da taahhiitlii olarak posta ile Fen igleri Miidiirlii$.ine gdndermeleri gerekmektedir. Faks,
Telgraf veya internet yoluyla yaprlacak miiracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler ihale
Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 3- ihalenin Yaprhs Sekli: ihale, 2886 Sayrh Devlet ihale Kanununun 35/a maddesine gore

Kapah Teklif Usulii (Artrrma) ile yaprm ihalesidir.

Madde 4- ihale Sartnamesinin Ekleri ile Temini ve Bedeli: ihale doktimanr Bakrcrlar Mahallesi
Belediye Meydanr No:8 (Fen igleri Miidiirlii$) Kavakhdere/MuclA adresinde bedelsiz olarak
goriilebilir. ihaleye teklif verecek isteklilerin; idarece onayh ihale dokiimanmt sattn almast
zorunludur, ihale dokiimanr safiq bedeli: 250,00 TL (ikiytizelliTiirklirasr) olup Fen iqleri
Mi.idiirlii$iinden ihale dosyasr temin edilebilir. istekli, yatrrmrg oldufu dosya bedelinin makbuzunu
ihale teklif zarfina koyacaktrr.

Madde 5- ihalenin Muhammen Bedeli. Gecici Teminat Miktarr ve Esaslarr: Yukarrdaki tabloda
ihalesi yaprlacak ig igin muhammen bedel belirtilmiqtir. ihaleye girecek gergek veya ti.izel kigilerin,
ihalesine katrlmak istedikleri iple ilgili yukanda belirtilen Muhammen bedel iizerinden, Yo 3 Gegici
Teminat vermeleri gerekrnektedir. Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatrrrlabilece[i gibi, Halk
Bankasr Yatalan $ubesi, (TR78 0001 2009 2630 0007 0000 12) iban numarah Belediyemiz hesabrna,
dekontta 'Kat Kargrh[r ingaat Yaprm iqi' diye belirtmek gartr ile yatrnlabilir. Banka teminat mektubu
verilmesi halinde, teminat mektubunda 'Kat Karqrh[r inqaat Yaprm igi' diye yazlacaktr. Aynca
Teminat mektubu stiresiz olacak ve mektubun ash olacaktr.

Madde 6- 6deme Sekli: Sdzlegmedeki ilgili maddelere grire, pay cetvelinde gdsterilmiq olan
dairelerin tapu devirleri yaprnrn ortak alanlan dahil tamamnm tamamlanmasl ve tiim katlann Yapr
Kullanma izin Belgeleri ahndrktan sonra Kat Mi.ilkiyetine gegilmesi akabinde yaprlacaktrr.

Madde 7- ihaleye Katrlacaklardan istenilen Belseler:
7.1-) Tebligat igin yasal adres bildirimi,
7.2-) Ni.ifus Miidiirlii$iinden almacak ntfus kayrt drne[i ve ikamet belgesi (Aslt),
7.3-) ihaleye igtirak edecek kiqi vekil ise Noter tasdikli VekAletname (Ash),
7.4-) Belediyemize vadesi gegmiq borcu olmadr[rna dair belge (Belediyemizden almacaktr),
7.5-) ihaleye ait dosya ahndr makbuzu (Ash ya da idarece tasdikli sureti),
7.6) Gegici Teminatrn Belediye veznesine veya banka hesabma yatrrrldrlrna dair makbuz veya banka
dekontu (Ash). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubunun ash olacaktr.
7.7-) 2886 Sayrh Kanunun 3T.maddesi gere[ince hazrlanacak teklif mektubu, ihale dosyasrndaki tiim
doktimanlar ve gartnameler ihaleye igtirak eden tarafindan imza edilmesi gerekmektedir.
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7.8-) ihale yasakhsr olmadrfma dair taahhiitname (Belediyemizden almacaktr),
7.9')Mevzuatr gerefi kayrth oldulu Ticaret ve/veya Sanayi Odasr ya da Esnaf ve Sanatkdr Odasr veya
ilgili Meslek Odasr belgesi; (ash, noter tasdikli sureti veya ash idarece goriilmiig sureti)

a) Gergek kiqi olmasr halinde, kayrth oldu$u ticaret veya sanayi odasmdan ya da esnaf ve
sanatkAr odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundulu yrlda ahnmrg, odaya kayrth oldu[unu
gosterir belge,

b) Ttizel kigi olmasr halinde, ilgili mevzuatr gere[i kayrth bulunduSu Ticaret veya Sanayi
odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundulu yrlda ahnmrq, odaya kayrth oldu$unu gcisterir
belge.
7.10-) Teklif vermeye yetkili oldu[unu gcisteren Noter tasdikli imzaBeyannamesi I imza Sirktileri
7.ll-) Muhammen bedelin % 50 sinden az olmamak iizere ihale tarihi itibarr ile gegerli olan 38 srnrfi
son on.beg yrl igerisinde bina inqaat iglerine ait 2886 sayrh Devlet ihale Kanunu veya 4734 sayir
Kamu ihale Kanunu kapsammda ahnmrg iq Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adrna
verilen ozel veya kamu bina ingaatr iqine ait ilgili Belediyeden imar miidiirlii[iinden ahnmrg bina
ingaatma ait ig Bitirme belgesi (Tutana[r) ash veya noter tasdikli sureti veya ashnrn ldareyi ibraz
edilerek suretinin sunulmasr zorunludur. ig bitirme tutarlan iq bu ihale yrh fiyatlarrna tahvil edilerek
de[erlendirilecektir.

Madde 8- ihate ilanr l{aktanda: i9 bu ihale ilanr genel bilgi mahiyetinde olup, Kat karqrhsr konut
yaplm ihale gartnamesi ve sozlegme hiiktimleri uygulanacaktr. Katrhmcrlann verdikleri teklifler 90
giin gegerlidir. ihale komisyonu (Enciimen) ihaleyi yaprp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit
etmekte serbesttir. $artnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayrh Devlet ihale
Kanunu hiikiimleri uygularur.

Madde 9- isin Teslim Siiresi: iq Yeri teslim tarihinden itibaren 180 giindiir.
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