
 

İHALE İLANI 
 
 Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi İlave Alan YOL ve YAĞMURSUYU İNŞAATI 

YAPIM İŞİ , Anahtar Teslim Birim Fiyat usulü ile ihale edilecektir. 

 
1. İdarenin 
 a) Adresi   : Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Bölge   
                  Başkanlığı OSB Çukurova Cad.No.4 Sarıçam/ADANA 
 b) Telefon-Faks numarası:  (322) 394 54 54    -   (322) 394 32 18 (Faks)  
 
2. İhale Konusu yapım işinin 
 a) Niteliği, türü, miktarı : Birim Fiyat; 
                  
 Bu ihale kapsamındaki işler aşağıda özetlenmiştir. 

 Yol İmalatları  

 Yağmursuyu İmalatları 

  
 b) Yapılacağı Yer  : Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi 

c) İşe başlama tarihi             : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5  
       gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

       

 d) İşin Süresi   : 660 (altıyüzaltmış) takvim günüdür. 

 
4. İhale dokümanı Adana Hacı Sabancı OSB Bölge Başkanlığı’nda 23/10/2015 tarihinden itibaren 
görülebilir ve 10.000,00 TL.(+KDV) karşılığı aynı adresten CD ortamında temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  
 
5. İsteklilerin işin yapılacağı yeri ve çevresini görmesi, inceleme yapması amacıyla 11/11/2015 günü, 
saat 10:00 'da AHSOSB idari binasından hareketle iş yerine gidilecektir. İsteklilerin yer teslimine 
katılabilmeleri için ihale dokümanını satın almış olmaları zorunludur. 
 
6. Teklifler 14/12/2015  tarihi, saat 14:00’ye kadar Adana Hacı Sabancı OSB Bölge Başkanlığı’na 
verilebilecektir. Posta vasıtasıyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir. 
 
7. İstekliler tekliflerini, teklif birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle anahtar teslim sözleşme imzalanacaktır.  
 
8. İstekliler teklif edilen bedelin  %6 dan az, olmamak üzere geçici teminat mektubu vereceklerdir. 
 
9. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. 
 
10. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %50 inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer 
işlere ait iş deneyimini (A/IV-V İçme–Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri, Karayolu İşleri) gösteren 
belgelerin sunulması gerekmektedir. Ayrıca İsteklilerin son 3 (üç) yıl bilançosundaki toplam cirosu, en 
az verecekleri teklif bedeli kadar olacaktır. 
 
11. İhale bedelinin %10 u oranında Kesin Süresiz Teminat alınır. 
 
12. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi kanunu ve 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu’ na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine 
yapmakta tamamen serbesttir. 
 
İlanen duyurulur. 

 
 
 
 


