
İHALE İLANI 
• 

� 

GERGER KA YMAKAMLIGI 
GERGER KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİGİ BASKANLIGINDAN İLAN OLUNUR 

' 

Gerger Kaymakamlık Konutu Yapım İşi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

1-İdarenin
a) Adı : Gerger Köylere Hizmet Götürıne Birliği Başkanlığı 
b) Adresi : Gerger Kaymakamlığı Merkez Mahallesi Hükümet Konağı Kat:4 

Gerger/ Adıyaman 
c) Telefon ve faks numarası
d) Elektronik posta adresi

• 

2-İhale konusu yapım işiniİı
a)Adı

b) Niteliği, türü, miktarı

c) Yapılacağı yer
d) İşe başlama tarihi

e) İşin süresi

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati

: 0416 43 1 20 07 - 0416 431 20 02 
: zekimetin@hotmail.com 

: Gerger Kaymakamlık Konutu Yapım İşi 

: İşin Pursantaj , Metraj ve Mahal Listesinde ayrı, ayrı 
belirtilmiştir. 
:Gerger İlçe Merkezi 
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer 
teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
: Yer tesliminden itibaren 150 (Yüzelli ) takvim günüdür. 

: Gerger Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır. 
: 11.08.2021 Çarşamba Günü Saat 11 :00' de 

• 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler: 
• 

' 

4.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat. için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta 
adresi, 

4.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan v�ya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış 
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir 
belge, 

4.2.2. 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, 

4.3.Teklif verıııeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

4.3 .2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yöııetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu 
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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