
İHALE İLANI 

BİLECİK II. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 

 

Bilecik II. Organize Sanayi Bölgesi 

1.Etap Çevre ve Sokak Aydınlatma Yapım İşleri Birim Fiyat Usulü İhale Edilecektir. 

 
İdarenin Adı : Bilecik II.Organize Sanayi Bölgesi 

İşin Adı : Bilecik II. Organize Sanayi Bölgesi 1.Etap Çevre ve Sokak Aydınlatma Yapım İşi  
İhale Kayıt No : 2019 / 

Türü : Aydınlatma  
1.idarenin 

a ) Adresi :Bilecik II.Organize Sanayi Bölgesi Hürriyet Mah. Dumlupınar 5.Sk. No:2/6 BİLECİK  
b) Tel & Faks No :228 2130403 – 2282130403 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : info@bilecik2osb.org.tr  
2. ihale konusu yapım işinin 
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı :  Çevre ve Sokak Aydınlatma Yapım İşi 

b ) Yapılacağı Yer  
:
 Bilecik II. Organize Sanayi Bölgesi / BİLECİK 

c)  İşe Başlama Tarihi 
:
 Sözleşme yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

  başlanacaktır. 

d ) İşin Süresi 
:
 Yer tesliminden itibaren 75 (Yetmişbeş) gündür. 

3. ihalenin 

: 

 
a ) Yapılacağı Yer Bilecik II.Organize Sanayi Bölgesi – İl Özel İdaresi /  BİLECİK 

b) Tarihi - Saati : 28/08/2019 Çarşamba günü – Saat 14 : 00 

c) İhale Yetkilisi / Unvanı : Selçuk ÖZTİRYAKİ / Ahmet KAYGISIZ – İdari  ve Teknik İşler  

: Anıl Ali ŞAN / Elk. Elktr. Mühendisi  
4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
 
4.1.1. Tebligat için adres  beyanı;   ayrıca irtibat için   telefon numarası   ve faks numarası ile elektronik posta 

adresi.                   

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Faaliyet Belgesi.       

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan  veya ihale tarihinin içerisinde  bulunduğu  yılda alınmış,  ilgisine 

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,     

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı   bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi   Odasından,   ilk   ilan   veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu   yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile 

kayıtlı olduğuna dair belge,                

4.1.2.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri.      

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.         

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine  göre  tüzel   kişiliğin  ortakları,  üyeleri   veya kurucuları ile tüzel 

kişiliğin yönetimindeki   görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya   bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ihale dışı bırakılma durumları kapsamında olunmadığına ilişkin yazılı 
taahhütname, 

4.1.5. Adres Beyanı,  
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.7. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.8 İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.9 SSK ve Vergi borcu yoktur yazıları 
5. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
6. İhale dokümanı Bilecik II. Organize Sanayi Bölgesi’nden 500,00 TL. (Beşyüz Türk Lirası) bedelin Bilecik II. Organize  
Sanayi Bölgesi’nin T.Vakıflar Bankası Bilecik Şubesi nezdinde ki IBAN NO TR61 0001 5001 5800 7285 1910 22 nolu 
hesabına yatırıldığına dair makbuz karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur.  
7. Teklifler ihale saatine kadar Bilecik II.Organize Sanayi Bölgesi Bölge Yetkilisine elden teslim edilecektir. İadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla gönderilen teklifler kayda alınmayacaktır. 
8. İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedel üzerinden verecektir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan 

istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
9. istekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
 
10.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 gün olmalıdır.  
11.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.  
Diğer Hususlar:  
1. İhale dosyası bedeli ile nakit teminatlar, Bilecik II.Organize Sanayi Bölgesi’nin ilgili hesabına, bu işin adı belirtilerek makbuz 
karşılığında yatırılacaktır.  
2. Organize Sanayi Bölgeleri kamu ihale yasasına tabi olmayıp, Yönetim Kurulu iş bu ihaleyi yapıp yapmamakta ve oluşacak 
şartlara göre pazarlığı uzatmakta, uygun bulunan en az 3 (üç) istekli arasında yeniden teklif talep etmekte serbesttir. 

mailto:info@bilecik2osb.org.tr

