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Göynük İlçesi Karacalar Grup Yolu Sıcak Asfalt Betonu Binder Tabakası ile Bakım ve 
Onarım Yapını İşi İhalesinin Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale Yönetmeliğinin 18. Maddesi 
gereğince Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir. İhaleye ilişkin bilgiler ve islenilen belgeler aşağıda 
belirtilmiştir. 
i .  İh a k im i :

a) Adı : Göynük İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği / GÖYNÜK
I» Ad resi : Beşir Baş rakiar Caddesi Hükümet Konağı NotOR Göyniik BOI i ’
e) Niteliği : Göynük İlçesi Karacalar grup yolu sıcak asfalt betonu binder
tabakası ile bakım onarım ve yapım işi

d) Türü
gereğince açık ihale.

: Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale yönetmeliğin 18. maddesi

2. İşin Yanılacağı Yer : Karacalar grup yolları

3. İhale konıısu İse haşlama ve bitirme tarihi : Sözleşme yapıldıktan sonra idarenin uygun gördüğü 
tarihte yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İş bitirme tarihi ise yer tesliminden sonra 75 (Yetmişbeş) 
takvim günüdür. Yer tesliminden sonra 10 gün içinde yapını işine fiilen başlatulmanıası durumunda 
idarece sözleşme tek taraflı fesli edilebilir ve yüklenici idareden hiçbir hak talep edemez.Yer teslim tarihi 
idarenin uygun gördüğü tarihte yapılacaktır.

4. İsteklilerden aranılan şartlar, belgeler ve vctcrlik krinrlcri: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için 
aşağıda sayılan belgeleri teklifleriyle beraber;

a) I ebligat için adres beyanı, irtibat ivin ivleloıı nnmurasi \c laks numarası ile eiekiroınk posta
adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve veya Sanayi Odasından 2020 yılında alınmış 
olan belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

d) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda 
olmadığına ilişkin taahhütname.

el Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu 
0 Geçici teminat
g) İstekli tarafından son 10 yıla ait. teklif edilen tutarın en az % 40 ı oranında ihale konusu iş 

deneyim belgesi
h) İş durum, iş denetleme, iş yönetme belgeleri ve vekâlet alarak hazırlanan teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. İş ortaklarında pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını 
sağlaması gerekir. İş deneyim belgesi ilgili birimden tey it ettirilecektir.

i) leknik personel ve yapı araçları bildirisi ve yapı araçları taahhütnamesi.
ji leklif edilen bedelin ” .. îıi'ımdaıı az Mmaıııak üzere banka r e f e tans  mektubu. Banka

referans mektubu istenmeyecektir.
k) Yer görme belgesi.
l) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

5, İhale Dokümanının nerede görülebileceği ve lıaınıi bedelle satın alınacağı______ :İhale dokümanı
Göynük Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bürosunda görülebilir ve 750,00 (yüz) TL 
karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanı satın alması zorunludur.
6. İhalenin :

ı


