
İKSA BURHANİYE KÖY İÇİ YOL YAPTIRILACAKTIR 
CİFTLİKKÖY KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Burhaniye Köyü Köy içi Yol İKSA Yapımı İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale 
Yönetmeliği’nin18 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin

a) Adresi :
b) Telefon ve faks numarası :
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Burhaniye Köyü Köy İçi Yol İKSA Yapım işi.
b) Yapılacağı yer : Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi Burhaniye Köyü
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten

itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (atmış) takvim
günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Çiftlik Mahallesi Atatürk Caddesi Hükümet

Konağı Köylere Hizmet Götürme Birliği 
Başkanlığı Çiftlikköy/YALOVA

b) Tarihi ve saati : 25/02/19 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret 
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, 
bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları 
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi 
odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest 
muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk 
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


