
OSMANELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 

 İHALE İLANI 
  

KURUM ADI Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi  

İHALE ADI  
Bilecik Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Deşarj Hattı 
Yapım İşi 

 NİTELİĞİ Atıksu Deşarj Hattı Yapım İşi 
İŞİN MİKTARI 2600 Metre 500 mm’lik HDPE ve Korige Boru ile Atıksu Deşarj 

Hattı Yapılması 

AÇIKLAMA 
Bilecik Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Deşarj Hattı 
Yapım İşi 

İŞİN YAPILACAĞI YER 
Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi Selimiye Köyü 
/Osmaneli/BİLECİK 

İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME 
TARİHİ 

İhale üzerinde kalan isteklinin bölgemiz ile sözleşme yapılmasına 
müteakip 5 gün içerisinde işe başlamak ve işe başlama tarihinden 
itibaren 90 (DOKSAN) takvim günü içersinde de bitirmek 
zorundadır. 

İHALEYE KATILABİLME 
SARTLARI VE İSTENİLEN 
BELGELER 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa 
faks numarası ile elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya 
Meslek Odası belgesi; 
b–1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı 
yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek 
Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
b–2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin 
bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye 
ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile 
kayıtlı olduğuna dair belge, 
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 
imza sirküleri; 

1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi 
2-Tüzel kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi veya bu 

hususları tevsik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri. 
d) Teklif Edilen bedelin % 3 (YÜZDE ÜÇ)oranında geçici teminat 
veya mektup, 
e) Teklif mektubu, (Birim Fiyat Teklif cetveli ile birlikte Zarfın 
içinde 2. bir zarfa konulması gerekmektedir.) 
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin 
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
g) 4734 Sayılı Kanunun 10. maddesinin a,b,c,d,e,g ve i bentlerinde 
sayılı durumlarda olmadığına ilişkin taahhütname  
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu 
şartnamede belirtilen iş ortaklığı veya konsorsiyum beyannamesi  
ı) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı 
tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması 
halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye 
kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname. 
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
k) İş deneyim belgesi 



 
Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler 
a)Teklif edilen bedelin ihale konusu iş veya benzer işlere ait %50’i 
gerçekleştirilmiş sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. 
b)İş sahasında Anahtar Personel olarak; 
1 İnşaat mühendisi veya 1 İnşaat teknikeri Sürekli bulundurulacaktır 
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak en düşük teklif esas 
alınacaktır. 
İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 
üzerinden sözleşme imzalanacaktır. İdare yapılacak işi %30 oranında 
artırmaya veya eksiltmeye yetkilidir.  
Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, 
mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip 
etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya 
tamamen vermekte serbesttir. İhalenin kısmen veya tamamen iptal 
edilmesi nedeniyle isteklilerce herhangi bir hak talebinde 
bulunulamaz. 

İHALE DÖKÜMANININ 
GÖRÜLECEĞİ YER 

İhale dokümanı “Camikebir Mah. Prof. Dr. Yunus Söylet Cad. 
No:26 Hükümet Konağı Kat:1 Osmaneli/BİLECİK” adresinde ve 
Osmaneli Kaymakamlığı web sitesinde (www.osmaneli.gov.tr) 
görülebilir ve Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'nin T.C. Ziraat 
Bankası Osmaneli Şubesindeki TR880001000436420588575001 
IBAN nolu banka hesabına 500,00 (BeşYüz) TL yatırılıp dekontu 
ibraz edilerek aynı adresten temin edilebilir. 

 İHALE TARİHİ VE SAATİ  23/09/2020 Çarşamba             15 : 00 

 İHALE YERİ  Osmaneli Kaymakamlığı Toplantı salonu 

SON TEKLİF VERME TARİH VE 
SAATİ 23/09/2020 Çarşamba              14 :30 

 TEKLİFLERİN NEREYE 
VERİLECEĞİ 

Teklifler Kaymakamlık Binasında hizmet veren Osmaneli 
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne teslim edilecektir 

GEÇİCİ TEMİNAT 
Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere isteklilerce 

belirlenecek tutarda geçici teminat verilmesi zorunludur 

 ADRESİ  

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü  
Camikebir Mah. Prof. Dr. Yunus Söylet Cad. No:26 Hükümet 

Konağı Kat:1 Osmaneli/BİLECİK 

 TELEFONU  ( 228 ) 462 00 46  

 FAKSI  ( 228 ) 462 00 46 

 İHALE TÜRÜ Açık İhale Usulü 

      OSMANELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  
            YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 


