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BALIKESİRİLİ

BIJRHANiIT BELEDiYE BAŞKANLIĞDDAN
KAT KARŞIUĞI NŞAAT YAPIM İŞİ ilIALE İLANI

l- idarcnin
a) Adresi : Burhaniye Belediye Başkaniğ

Mabkene Müallesi Hnrriyet Caddesi No:80 Bığhaniy€/BALIKEsIR
b) Telefon/Fıks | 0 Zffi126450 l 0266- 4221006

c) E-posta : emlakveistimlak@buıhanive.bel.t
2- halenin Konusu : Kat Karşılığ fuaat yapın işi İbalesi

3- İhalenin
a) Yapılıcığı yer : Butaııiye Belediyesi Encünen Toplant Salonu

b) Tarıhİ Ye saati ||7 n8n021Salı günü saat 10:00'ü yapılacaktr,

KAT KARşILIĞI NŞAAT YAPIMI n{ALEsl YAPtr-ACAKTAşn,IMAZ

ıı) Mülkiyeti Buıhaniye Belediyesi T{rzel kişiliğine ait Burhaniye ilçesi, pelitköy müallesinde buluııan

y*u.rja ozeuııı".i belirtiien imar irırr-a, roo,rt h-ında kalan arsa vasrflr taşDmaz itz€rine Burhaniye
-Belediye 

Meclisinin 18.05.2021 tzrıh ve 202|l|59 saylı karanna istinaden ve Burhaniye Belediye Encümeninin

22.o6.io2| tlr:ih ve 202|l4E6 saylı karan doğnıltu§und4 yaPılacak binanın 7o 48'inin Burhaniye Belediyesine

verilmesi şarh ile 2886 sayıtı De;let İhale Kaİununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile 'Kat KarŞılığı

İnşaat yapımı" ihalesi yeılacalff.
s)'İhalede teklifler, 7so.ooqoo rı, ueael üzerindeiı artış yapılaıak verilecektir.

o1 İhale; surtaniye Belediyesi Enciınen Toplantı Salonunila |7 lo82021sü günü saat l0:00,da Belediye

Encilmeni huzurıınü yapılacaltır.-- 
a nJ"v. t"oİ*'"folan İsteklilerin ihaleye katılabitmeleri için son başvun: tarihi olan 161081202l lazartesi

gtınıı mesai uitiını olan saat l7:30,a kadar uş"ğa"ı.ı u"ıg"ı".i içeren dosyatai!İİ Emlak Ve lstimlak Mudlirluğiine

tcslim etmeleri gereknektediİ.
aIn* ," iurmu-.<le hükom bulunmayan hususlar için 2886 saylı Devlet hale Kanunu hük{ıınleri aynen

uygulanıı.
9) 2t86 Devlet hale Kanıııunun 6. Maddesinde belirtilen kişiler üaleye katılamaz,

10) İhaleye Girebilmc Şırttan ve İ3tenilen Betgeler
tQ.t.Bu ihatgyg yerli istekliler katlabilt.
10.2.Bu ihaleye iş ortaklrğ olaıak teklifverilebilir.
l 0.3 Bu ihaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez.

10.4.Bu ihaleye kıhlacak gerçek v€ya tüzel kişilerd€n isteniltn belgeler;

l0.4.1.İkametgah Belgesi
l0.4.2.Tüırkiy;de teuiıgat için adres beyannamesi(Beyanda telefoll fal6 vana elektonik posta adresi

bilgilerinin belinilınesi)
t0.4s.Kayıtl, oıdrgu ti."r* r.,/reya sanayi odası ya da esnafve sanatkar odası veya ilgili meslek odası

belgesi (aslınoter tasdikli sureti veya aslı idarece göriilmtış sureti)" 'alderçek kişi olması.halinde, kaytlı oıdugu ticaiet velveya sanayi odası ya da esnaf ve_ sanatkarlaı

oaasın<lan-veyi ilgili meslek orlasıntİan ilkilan veyiihale taıüinin içind; bulunduğu },ılda alınmış üale konusu

§le ilgili oda kayt belgcsi.' - 
b)Tuzei kişi o-Iması haliıde, kayıtlı olduğu ticarot v€lveya sanayi odasııdan ilk ilan veya üale tadhinin

içinde bulunduğu yılda ainmış ihale konusu işle ilgili oda kayt belgesi.' 
1o.4.4:Te-klif vermeye yctkili oİorgunu gost".l. i.rj U"van"aüesi veya imza siıküleri (ash,noter tasdikli

sureü veya aslr idaıece göritlmüş sueo
a)Gerçek k§i olması halinde noter tasdikli imz- sirküleri
uırıir"ı tişi olnası halinde, ilgisine göre tiizel kişiliğin ortakları, üyeleıi veya_ kuruculan ile tuzel

kişitiğin y3netinindeki gorevlileri beİirtİ son Junıınu gösterir Ticar* Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir

Ticaİ€t sicil Gaz etesinde bulunmaması halinde, bu b giaerin tuİniiou gösteİmek tlzere ilgili Ticaret sicit Gazetel€ri

veya hususları gösteren belgeler ile tuzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.( Ttlıkiye,de şubesi bulunmayaı
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vabanqtüzelkişiliğinsirktılerininbulunduğutılkedekiTüıkKonsolosluğuncaVeyaTüİkiyeDşİşleri
n*Trr*İİiljffi,İİifl*;L **" katı,. halinde, vekiı.adına dtızenıenm§, ihaıeye katıımaya iıişkin

,ot", onoyı, ,"koı"tor-a il€ vekilin noter onaylı im7, beyannamesr, 
hyall

l0.1.S. İlaleye t"rl*,l, 
"l"- 

b,-,ç* ueya Tuzel Kişiler soı l0 yıl içerisinde tek sözleşmeye C

olarak bitirilmiş lşler için, nunamnJ-UJ"İ" "Z'O *aan - ol-u,"k to," ",,i 
kurumlardan alınmış Kamu

ibıle Tebıiginin Y"pr, İşı"rıoa" n-Joi.-iş?.opirr, ı,.,"rı m. srnrf yapt B Grubu Bına işle rine ait iş bitiİme

**"TÖ.n.r.'urmüammenbedeıioıan2ı,ı72,864,00TLyT"jrjaf__g"jj}l5*;"'ffr"

(Altıyüzotuzbeşblnyüzseisenalh fİ| 
"rt""İa, 

c"eİci teninat ."tn Ur"İ- getiri]mesi veya Burhaniye

Beledivesi Mali Himetl", Mu&ıu!i,'ne;k;r?i"-l-ası ve yatırıldıüna claiı belgenin ibrazı,

llj İstekliler, isteıilen ueçeleiİJ#ıfi-"i"n r-#mpı_. *!". ıe.öe.z021 pazaıtesi giinü saat l7,30,a

kadaı Bıııtaniye Belediyesi s.1r|!Jjffiü' üııaur-ı'u-ilur" t"ıg.- ıioş*gra" vermeleri gereknektedir, Bu

saatten sonra verilecek teklif ,"*r,ii*ö ilJJ;fŞ i"d.ı"-İir* Telgraf v.b.) meYdana gelecek

""Tri'ilff#r'P"n İ3;n tektif mektııbun<ıa beürtilen nebığ rakam ve yaa iıe okunakıı bir şekiıde (siıinti,

%ih'ffffiriff?#ffi;"ıiğinde oıç, kat kaışıh$ inşaat yapıntnası işinde, i}ıaıe şarhamesi

'*P.rffi#mir*n " ı.ooo,oo TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında Emlak ve İstimlak

voaıoi're*aJr,"-ii ediiebilir veya ucretsiz olarak görülebiliı,

İLANOLUNUR


