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11lhale konusu ; Ödemiş oıganize sanayi Bölgesi 2. Etap zayü Aklm Altyaplslnln oluşturulması işi
Niteliği : Altyapt lmalatlar|
Ye. : izmir lli ödemiş llçesi

21 ihale dosyası ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla altnacağl;

ihaıe dokümanınln görülmesi ve temini,
_ lhale dokümanl aşagıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. lhaleye teklif verecek olanların, ldarece
onayll ihale dokümanlnl alması zorunludur.

a) ihale dokümanlnln göİülebileceği ve satln allnabileceği adres :

örlİmiş Organize Sanayi aolge Müdarlüğü: Kaymakçı llıL_O!_"ış OSB Cad. No.6 ÖDEMlş-lZMlR
b1 ihale dokümanl sat|ş bedoli (varsa vergi dahiı) : BEDELSIZ

_ lstekli ihale dokümanlnl satln almakla, ihale doküman|nl oluşturan belgelerde yer alan koşul Ve kuralları, bu
dokümanda aksine bir hüküm olmadlğl sürece, istekli slfatlyla kabul etmiş sayIllr.

3) ihalonin yeri: Ödemiş organize Sanayi Böıge Müdürlüğü
Kaymakçı Mahallesi ödemiş OSB Caddesi No:6 Ödemiş/lZMlR

Tarih: 04.04.2023
saat : 12,.00

11 ihaıenin usulü ve tekliİ alma şekli;
lhaleye ilişkin bilgile],

a) İhale usulü: lzmir Valiliği, Yatırım |zleme Koordinasyon Başkanlığı,
Ödemiş Belediyesi, Ege Bölgesi Sanayi odasl ve Ödemiş Ticaret odaslnda faaliyet gösteren ilgili firmalara

davet Ve ilan suretiyle elde olunacak tekliflerin değei,lendirilmesi
b) ihale Dosya Son Teslim Taıihi: 03.04,2023 tarih Pazartesi Günü
c) ihale Dosya son Teslim saati : 17:00

Bölge Müdürlüğünde lhale komisyonunca 03.04.2023 tarihinde Pazartesi günü saat 17:00 ye kadar toplanan
kapall zarflar|n tespitini yapllarak belgelerin değerlendirilmesine, takiben değerlendirilmeye uygun görülen teklifler
04.04.2023 tarihinde yapılacak Yonetim Kurulu Toplantlslnda Saat: 12:0o da yapllacaktlr. lhale, Yönetim Kurulunun
toplanmasl ile gerektiğinde isteklilerle şifahi görüşmeler yapllafak sonUçlandıracakt|r.

5) istgklileİde aıanan şa.tlar, belgeler ve yeter|ilik kriterleri;
a) Tebligat için adres beyanı; ayrlca irtibat için telefon numarasl ve faks numarası ile elektronik.posta adresi.
u1 ıvıevzuatı gereği kayıtlı oldugu rge Bölgesi Sanayi odaslndan, lzmir Ticaret odasından Veya Ödemiş Ticaret
odaslndan son bir ay içerisinde ahnmlş oda kaylt belgesi.
c} Teklif Vefmeye yetkili olduğunu gösteren lmza Beyannamesi Veya lmza sirküleri.
d} Kesinleşmiş sosyal güVenlik prim borcu olmadlğlna dair, son teklif Verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde
düzenlenmiş belge.
e) Bu Şartnamenin 2. maddesinde belirtilen durumlarda olunmadığına dair taahhütname
f) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu Ve Birim Fiyat Teklif cetveli
g) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat,
ııi eronomir ve mali yetediğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşlması gereken kriterler: lsteklinin teklif ettiği

bedelin o/o 1o'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanllmamlş nakdi Veya gayrinakdi kredisi ya da
üzerande klsltlama bulunmayan mevduatlnI gösteren banka referans mektubu sunmasl zorunludur.
i) Mesleki Ve teknik yeterliğe i|iş
benzer işlere ait iş deneyimini g
j) lhale dokümanlnln allndlğlna
k) Teknik Personel Ve Ekipman
l) Yer Görme Belgesi

mamak üzere, ihale konusu iş Veya

m} Vergi levhasl fotokopisi
n) Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

kin teklif edilen bedelin % So'sinden az ol
österen belgelerin sunukn9sı ğerekir.
dair belge,(llgili dokümantarm tler sayfas
Taahhütnamesi
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/ ihaleyekatılamayacakisteklileı.
Aşağlda sayllanlar, doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri veya başkalarl adlna, bu

Yönetmelik kapsamı na giren işıemlere katllamazlar:
,t)osB Müteşebbis Heyeti Ve organizasyonda bulunan diğer kişiler ile bu kişilerin birinci dereceye kadar,

kan ve slhrı hlslmlarl ile ortakları,
2)Daha önce kendisine iş Verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme

yaplldlktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve müğbir sebepler dlş|nda taahhütlerini, sözleşme ve şartname
hüküm|erine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler,

3) 4/1/2oo2 tarihli Ve 4734 saylll Kamu lhale Kanunu'nun 11 inci maddesinde ihaleye katllamayacağl
belirtilenler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adIna hiçbir şekilde ihaleye
katllamazlar.
Aynca ; Aşağlda belinilen durum|ardaki istekliler ihale dlşl blraklhr:

a) lfas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme taraflndan yürütü|en, konkordato ilan eden, işlerini
ask|ya alan Veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b) lflası ilön edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacakhlara karşl borçlarlndan dolayl mahkeme idaresi
altlnda bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

c) Türkiye'nin Veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarlnca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu
olan.

d) Türkiye'nin Veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarünca kesinleşmiş vergi borcu olan.
e) lhale tarahinden önceki b€ş yll içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayl yargl kararlyla hüküm giyen.

0 lhale tarihinden önceki beş yll içinde, ihaleyi yapan idareye yaptlğl işler slraslnda iş Veya meslek
ahlaklna ayklrl faaliyetlerde bulunduğu bu idare taraflndan ispat edilen.

g) lhaıe tarihi itibariyle, mevzuat| gereği kayltll olduğu oda taraflndan mesleki faaliyetten men edilmiş
olan.

h} Bu maddede belirtilen bilgi Ve belgeleri Vermeyen veya yanı|tıcı bilgi Ve/Veya sahte belge Verdiğa
tespit edilen,

ı) Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerinĞ katllmaktan yasaklanmış olanlar ile Terörle Mücadele
Kanunu kapsam|na glren suçlardan Veya örgütlü suçlardan Vğyahut kendi ülkesinde ya da yabancl bir ülkede kamu
görevlilerine rüşVet verme suçundan dolayl hükümlü bulunanlar.

j) llgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar Verilenler.
k) lhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkaye sahip kurullarda görevli kişiler.
l) lhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazlrlamak, yürütmek,

sonuçlandlrmak Ve onaylamakla görevli olanlar-
m) ( k )ve (l) bentlerinde belirtilen şahıslann eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan Ve ikinci dereceye

kadar kayln hlslmlarl ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
n) ( k ), ( l) ve ( m ) bentlerinde belirtilenlerin ortaklarl ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullannda

görevli bulunmadıklarl Veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadlkları anonim şirketler hariç).
o) lhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katllamazlar, Aynl

şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danlşmanlIk hizmeti ihalelerine katllamazlar. Bu yasaklar, bunlarln
ortakllk ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şarketlerin sermayesinin yarlsından fazlaslna sahIp olduklarl şirketleri
için de geçerlidir,

/ lstekliler, yukarlda sayllan belgelerin asl|nl veya asllna uygunluğu noterce onaylatmalldlrlar veya ash

9örülmüştür şeklinde müdürlüğümüze onaylatmlş olmalldlrlar.

/ lstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce ldare taraflndan "asll idarece görülmüştü/'
veya bu anlama 9elecek şekilde şerh düşülen suretlerini tek|iflerine ekleyebilirler,

/ Tekliflerin dili: Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ale diğer dokümanlar Türkçe olacaktlr.

6) Teklifle]in hangi tarih ve 6aate kadar nereye verilecoği,
lhale Dosya son Teslim Tarihi: 03.04.2023 tarih Pazartesi GOnü
lhale Dosya Son Teslim Saati : '17:00

7) osB'nin adı, adresi, telefon ve faks numaralafl.
Ödemiş organize Sanayi Bölgesi
Kaymakç| Mahallesi Ödemaş osB caddesi No:6 Ödemaş/lzMlR

Ödemi9 o.ganize sanayi Bölgo6i
Kayınakq Mahallesi, Ödemiş osB caddesj No:6 öoEMlŞ

Tol:0232g48080
odemiso§b@hs03.keD.tr
bilgi@odemisosb.org.tr

0232 544 80 80
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