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AMASRA İıÇrsi çAı(RAzBoz ve TARLAAĞZı PLAJLAR! ıvıevİ rıYRır pno.ınsİ

P$YZAJ ve MİMaRİ »t]zuııErıın vırırıı İşİ

AMAsRA iı.,çusi xöv ı.,cns uizıı r:r, cörtjıııı t uinı.iĞi ıışxı x ı.ıĞı

Amasra İlçcsi Çıkrazboz ve'I'aılaağ.ı l'lajlaıı Mavi i}ayrık Prujesi Peyz4i Düzenleme Yıpın'ı İşi lhales; ltcsırıı
Gazete<ie yayınlanan 28.ü4.20l7 tarih vc 26506 sayılı Köylere Hiı"ınet Çöıurmu Birliği İhalc Yöneımeliğinin llt. Matldcsin*
göre Açıh İhale U§ulu ile ihale dilccekıir. İhaleyc ilişhin ayrıntılı tıitgiler aşağda ycr almaktıdır.

l- İdırcnin A,dı : Amasra İlçesi Köylere Hizmet Cötürmc Birliği i}aşkaıılığı
ı- Adreşi : I(um Mahallesi. Cumhuriyel Cd. No:l, 743ü0 AmasrılBartın
b- Te|efon vt }"ıkş Numırısı ı 378 315 3969-37lt 3l5 2lJs

'- 
İhıb Konuşu yıpım işinin

ı- Iıiitcliği, Türü vc Miktırı ı Amasra İlçesi Çakrazboz ve'Iarlaığzı Plajları Mavi Bayrak i'rtıjesi Pıı-ıza.i

ve Mimoıi Düzenleme Yapım İşi İhalesi

Ayrıntılı bilgiye Amasrı Kaymakamlığı Köyl*e Hizmet (iötllrmc ttirliğinde yer ıılan ihalc dökümaııı içind*
bulunan idari şartıameden ulşılabilir
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İşin Yıpılıcığı Yer
pIaj alanları
İş Bışlımı Tırihi
yaşılırak işc bşlanacaktır,
İşin §ürtci
ihıknin
Yıpılıcığı Ycr
Tırihi ve sııti

: Amasra İlçesi Çakrırzbıız ve 'I'arlaağzı kö1,1cri sınırları içcrisindc iıulunıırı

: Sllzleşmenin inıea|aı,ıdığı ıarihten iıibarcn 5 gün içindc ;"cr ıtslinıi

: Yer tesliminden iıibaren 6tXaltınış)tıiviın günüdür.

ı Amasıa Kaymakamtı$, Kuymaktmlık Makam {)dası
: l4.03.2022 - l5.00

İheleyc Kıtıiıbilme Şırttırı vı İsıenllcn BeIgeltr İlc Yoterlilik i}cğırlendirnede |.!ygulınıcık Kritcrler

4.1 lhıleyc Kıtılmı Şortlırı ve İstcnilcn Belgeler

ı- Teklif vermel,c yetkili olduğunu göstcflr İmza Beyanname si ve İmza Sirkülcri

b- Cerçek Kişi olması halinde noıer tasdikli imza beyannamesi

c- 'l'üzel kişi olması halinde. ilgisinc görö tüz§l kişiliğin rnakları, ilyeleri veya kuruculaıı ilç ıüzul kişiliğin
yöncıimindeki giircvlileri belirten zun durumu gösterir Ticaret Sicil Gazeı*si, bıı bilgiierin tamamını tıir
'ficaret Sicil Üazetesinde bulunnrıınaşı halinde. bu bilgi|erin tümünü gösıermek üzere ilgi|i 'l ir:ıırcı Siüji]

Gazeıeleri ve,va bu hususları giisıeren belgeler ile tüzcl xişiliğin noıcr tasdikli inız.;ı sirkülcri.
d- Şekli ve içerigi İdaıi Şaıtnamede belirlenen teklii'mekrubu
G- Şekli vc içeriği İdari Şartnamedc belirlenen geçici ıeminııt
f- İhale konusu iş* idarenin onayı ile alt 1üklcnici çalışıırılabilir. Ancak işin tımümı alı ytiklcnicilcrı:

yıptırılamaı".

4.2 Ekonomik ve mıli yeterliğe ilişkin bclgı|er vt bu bclgtlerin tışımıcı gortktn kritçrlçrı
ldare tarafındın ekonomik ve mali yeıerliğe ilişkin kriter belirıilmemiştir.
4,2.1 Meılcki vt Teknik yĞtcrliğG il§kio bclgeler ve bu btlgtlerin tışımısı gercken kritcrltr:
5. Ekonomik açıdın eıı avantajlı teklifsadece fiyat esasına göre he|irlenecekıir.
6. İhılcye sadece yerli i§tekliter katılabileceltir.
Z. İhılt dohümınının görülınosi yç şıtın ılınmısıı
?.l İhale dokii,rnanı, idarenin adrcsinde görtllebilir ve 20tX},00'fL karşıtığı Amaıııa Kaymakımlığı Köylere }lizmet (itltürnıc
Birliği adrcsindğn şatın alınabilir.
E. T'sklifleı ihate ıarih vc saııine kıdar Amasra Keymakaınlığı İhale Salonu adıesint eldeıı teslim eıiilebileceği gibi. avni
adrcsc iadeli taahhilılü postı vasıııısıyla da gönderilcbilir.
9. lstekliler teklii]erini, ller bir iş kaleıninin miltlırı iIş bu iş kalemleri için teklif «lilcn hirirn liyatların çıırpınıı s(,nlıAu
bulunan ıoplam bcdcl üzeıindcn tektif lıirim liyat şklinde vcrilecektir. lhalc s<ınucu. üzcrine ihale yapılan isıeklivle hiıin:
fİyat sözıeşme imzalınacıktır.
Bu ihalede. işin tamaını için ıeklifverilecekıir.
l0. lSekliler teklif ettikleri bedelin Yo3'üntien az olmımak üzere kendi belirleyecekleri ıuıarda geçici teminaı vcrtceklcr<iir.
ll. Verilçn tckliilçıin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibarcn ö0 (alımış) ıakvim günüdür,
l2. Konsorsiyurn olarak ihaleye teklif verilemez.
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