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s6xe onclruizE SANAYI e6ucesi
r-o.lisrix MERKEZ 1. ETAe BEToN nuu igi

Acrk ihale. Kapatr Zarf Teklif Atma ve Pazarlrk usutii ile ihale edilecektir.

lhaleye iligkin bilgiler aga$rda yer almaktadtr;

1. IDARENIN

a. Adresi : Soke OSB Mah. Atati.irk Bul. No:2 SOKE/AYDIN
b. Telefon Faks : 0(256)-518-9844 / 0(256)-518-1829
c. Elektronik Posta Adresi : info@sokeosb.ors.tr
d. lhale DokUmantntn GorUlecegi Yer : S0ke OSB ldari Binasr (yukarrdaki adreste)
e. lnae lgitisi : Erkin 9oBAN

2. IHALE KONUSU YAPIM ISININ

a) Kapsamt :

Sozlegme eki projede ve krokide gOsterilen SOke Organize Sanayi Bdlgesi igerisinde yer alan
dolgusu ve reglajl tamamlanan 516 ada 175 parsel igerisindeki "Lojistik Merkez 1. Etap Beton
Allm lgi" olarak belirlenen alanrn betonlanmasr igi kapsamtnda aga$tda belirtilen miktarlarda
beton ihtiyacr igin ihaleye gtktlacakttr.

C16120 Hazu Beton: 1270 m3

C35/45 Hazr Beton: 10410 m3

b) Stiresi : 90 (doksan) takvim gtintidtir.

3. IHALENIN

a. Yaprlaca$r Yer :Soke OSB 516 ada 175 parsel

b. Son Teklif Verme Tarih ve Saati :22.02.2023 Qargamba GUnU, Saat 12:00

4. lhaleye kattlabilme gartlarr ve istenilen belgeler ile yeterlik de$erlendirmesinde
uygulanacak kriterler kapsamh olarak ihale dokUmanlannda agrklanmrgttr.

5. lsteklilerin ihale konusu iglere uygun kamu veya 6zel sektOrde tamamlamrg oldu$u
iglerden i9 deneyim belgelerini sunmalarr zorunludur.

6. lhaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.

7. Ekonomik agrdan en avantajh teklif fiyatla birlikte fiyat drgrndaki unsurlar da dikkate
ahnarak belirlenecektir.

8. lhale dokUmant, SOke OSB Mahallesi AtatUrk Bulvan No:2 S0ke / AYDIN adresinde
bulunan SOKE Organize Sanayi Bolge MUdUrlU$Unde veya B6lgenin web sayfasrnda
(www.sokeosb.orq.tr) gorulebilir.



9. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar yukarrdaki adrese elden teslim edilebilecegi gibi,
aynl adrese iadeli taahhUtlU posta veya kargo I'asrtasryla da gonderilebitir. posti v-eya
kargodaki gecikmelerden S6ke Organize Sana1,1 Bolgesi sorumlu degildir.

10. lstekliler Teklif ettikleri bedelin %3' Unden az olmamak lizere kendi belirleyecekleri
tutarda gegiciteminat vereceklerdir. Gegici Teminat olarak kabuledilecek degerleiaga$rda
sayrlmrgtrr; a)TedavUldeki TUrk parast.
b) Bankalar tarafrndan verilen limit igi teminat mektuplan.

11. Verilen tekliflerin gegerlilik stiresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) grindur. Bu stire
Enfazla 30 (otuz) gUn daha uzatllabilir.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. llan metni duyuru ve bilgi amagh olup ihale Dokumanr ile arasrnda farkhhk olmasr
durumunda lhale DokUmanr esastrr.

14. SOKE Organize Sanayi Bdtgesi Kamu lhale Kanununu ve ilgili merzuaflara tabii
olmaylp ihaleyi yaptp yapmamakta, klsmen yaprnakta tamamen #rbesttir.

15. BOLGE'mize daha Onceden ayrph ig yapan vraya BOLGE'miz ile yapllan s6zlegme
taahhUdUnU yerine getirmeyen, eksik i9 yapantar ihaleye kattlamazlar, verdiileri
teklifler gegersiz kabul edilecektir.

16. SGK prim borcu ve vergi borcu otanlar ihaleye katrlamazlar, verdikleri teklifler gegersiz
kabul edilecektir.

17. Kesin Teminat sozlegme bedelinin yo 6'sr olup sadece,

a. TedavUldekiTUrk Parasr veya
b. Bankalar taraftndan verilen limit igi banka teminat mektuplarr (teyili) kesin teminat

olarak verilecektir.

18. 19 bu ihale itanl, Sdke Organize Sanayi B6lgesiYonetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarih
ve 813 sayrh toplantrsrnda ahnan karanna istinaden grkarrlmrgtrr.

SOKE oRGANizE SANAyi a6lcesi


