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Ek: İhale İlanı ( 2 sayfa)

Dağıtım:

UŞAK varİrİĞixp
(İl Basın ve Halkla İlişkiüer Müdürlüğü)
UŞAK VALİLiĞiNE
(İj Özcl İdaresi)
SlVASLI KAYMAKAMLIGI NA
(İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü)
UŞAK iri sivasrı İrçpsi KöYLERE HİZMET GÖTüRME einriĞiBAŞKANLIĞrNa
sivAsLI BELEDİ\T BAşKANLIĞnva
DENİZLİ VALiLİĞiNE
(İl Basın ve Halkla İlişkilcr Müdürlüğü)
AFYoNKARAHisan variı-iĞİxp 

-

1İl Rasın ve Halkla İliştilcr MüdiiIlüğü)
KüTAı{yA vALiLiĞiNE
(İ1 Basın ve Halkla İüişkiüer Müdürlüğü)
MuĞLA variriĞixg
(İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)
izıı,ıin vALiLiĞıNE
(İl Basın vc Halkla İllşkiler MüdürIüğü)

Bilgi için: Yaşaı ÇELTK
Yazı İşJcri N,lüdiiıii

Teielon No:

()] .()8 20]]

Scmih CEMBEKLİ
Kaymakam

(iölbahçc Mh. Gazi Bulvan No: ]58 Sivas]ı / tJsak
Te|efon No: (27rı)6 ] 8 I0 0l l,'aks No: (276)6 ] 8 l2 53
e-Posta: İntcrnet Adıesi: ıı,wu,,icisieri,ü]oı,.tr
K ep Adresi : i cis J eı.ibakan li uı(a1}ı,O l .t.pt,
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Gcil[ıahçe l\,lh. Gazi Bulvarı No: l58 Sivaslı / Uşak
Te|efon No: (276)618 l0 0] Faks No:1zzo)olİ lz s;
e-Posta: İntcrnct Aciı,esi: ıı,u,rı,.icjsleri.,]o\,,.ı-
Kcp Adrcsi : icisleribakaııli gırqlrrO l .t.rrl.

Bilgi için: Yasaı- ÇELİK
Yazı İşlcri Müdiirü

Telctbn No:
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\iılı:ll -+ıııık\\i'+7j,] k\\1ı^('|.',,iiiııcş i.ııcı,ii Sııııı.lıJi1 1ı,.,lie.] \llı] Ajıııı ıc \lııı;1;1.]İlıalcsj Kör ]cı.c I lizıı-ıcr c'L'İı,,]r-ı"' Rirliği İn"İ. 'Vti,-ılınıeligiııe 
_uört açık ii-ıaje iısu]ii ile ih:ıiecclile cckıir.

l . İclarcıı iı-ı

a ) Adresi: [lüküınet Kcıııağı Sivaslı - UŞAK
b ) Telefon - Faks Numaıisı; o zis iıa 12 31 - 0 276 61812 53c) Elektroııik Ptısta Adresi (va.sa): 

- "

Z. İhaie konusu 1,apıın işinin

xiil'l"J'ilJil';;lYj|?;o.|''"slı 400kWe l475,2kWp GES (Güneş Enerji Santrali) Projesi MaI

b ) Yapı|acağı Yer:Birlik Üyesi Köyler

ffi"--.iöiieşııEivzaı-eNuKTANSoNRA5GÜNiçnnisix»ı
j.}İ:]:jİ.esi :Yer tes|imindcn itibaren l20 üÜZYinnr| TAKViM cÜxÜoÜn
a ) Yapılacağı Yer: |j|ll"'Konağı Sivaslı - UŞAK

i.iı*öiT;flr]erIikdeğerIendirınesiııdeuygulanacakkriterler4'l'l' Tebligat iÇin aclres beYan', uv"", irtlbat için telefon numarası ve faks numarası i,e elektroııik postaadresi.
4, 1,2, Mev zuatı gereğj kayıtl ı olduğu Ticaret,ve/veya Sanayi odası Belgesi.

Ş;i,tr},{J#iit,ili:ffiHHi:j::i;ril;1l*:i#,l'}lp,ıa,g, 
ylı ;|eısınae aI nmış, Ticaret ve/veya

4'1 '2'2' Tüzel kiŞi olınası ı"'ıi'aİ 
'"'zuatı gereği tüzel kişiliğin.siciline kayıt1ı bulunduğu Ticaret ve/veva

:,1l?Jr:::illlt"]n"'"Ye iliŞkin iik ;;'',, yup,ıa,g, yıl 'içe'r;sina" 
,ı,,,riş,"'iĞii riu;ıigin siciıe ı<ayıtıı

4, l ,3, TekIif vermeye,yetkili olduğun, gö:'..,::.imza Beyannamesi veya iınza Sirküleri.4,1,3,1, Gerçek kişi oln-ıası halindJ, notİ. turoı* li imzabeyannamesi.4'l'3'2' Tüzel kiŞi ollnası halinde, iı;l;jr" göre tüzel ı.işiı,gi, oıtak1arı, üyeleri veya kurucuları ile tüze,

Şİlf}J:;:il:i:i;:',r',"J;;];f[,iİ:fi "x*-f,,,TTli.n,Tr 
Ticaret sici, Gazetesi veya u, ı,,.Ju,,

{;i*i"!iil,,rlŞŞ;İtlş**o"jl,,, r"j.rilj, Ği'iol,i"ı, (g) ve (i) bentıerinde sayııan duruınıarda

1 ] 

' 
ş"|l]ve içeriği idari Şaıtna-"a" o"ıi.ı"nen tek,if mektubu

1 ] 9 ş"\üive içerigi idari §a,ı,ıaın.J. ü.ı;rı",,"n geçici ıemiııaı.

i ]lii]iiiffi,'*lill,ruiH,.'rlğilu;*r:ffffi;:}:1"ptırııınayacağınai,işkintaaııııütname,
4'2' Ekonoınik ve n-ıali Yeterliğe iıişır'in İ"Ç"ıer v-e bu belgeleriı-ı taşııxası gerekeı-ı kriterler4.2. l . Baııkalardaıı ıeınİıı edile'c-l, Ü"İg"l".,
KöYlere Hizn-ıet Götünne.Birliği euffiİ,g,na air T.C. ZiraatBankası Sivaslı şubesi TRl7 0001 0005

İİ'ii]:ili;il11,1ii:,["ji|,;;_-;;;;;;" 
geçici teırıiııat ueJeıin;,, yutt,g,,u Jui.ilto,, veya lıerhangi bir

İ.j.ffi:';}İŞ;Tl'Ii""..;rliğe 
ilişkiıı belgeler ve bu beıgeıerin taşıınası gereken kriterıer

.3.2. Makine ve diğer ekipnıana iliskin

dair Taahhütn
ı-ıın ihale

tarafı n ıza veri lece.k olan tekn ik saıtnarlıe Ue]ıtj]çı_1ı:al< i n e ve
4.4. Bu ihalede benzcr iş olarak, her türlü elektrik işleri kabul edilecektir.

Il1a ll lar
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j;,,Jyii-,Ü-:!;-;',;: ]:; J;:J.,],].' 
jıil-ı;ı,ıc jijz;llci (iiiiilııle l}iıJig; ()tjiııı 

{ jiii].il;llel j\():]i].!,I
8' Isıekji]eı 1cj'ji]lel'iııi' j'" bi'' i;-ka].-l''ı"'"' ıııiktıı,ı iJe 1-ııı ış ],a]cııı]cri icııı 1ck]iJ.ecij]eıı l.ıiı.iııı ljıiıl]aı;:i

Pİİt4iir:*'i;ff;;;,]';J:,şj*;1*;}İİ*li", 
i},li,,'1],|il,..,, ,",p,,,,, .,,,,,,.,,,t,,,,ı ıa ı ttılıJaııi becicı

l;,|*li]İ;,teklif 
ctıikler; ı""a"ıi., z,;;";;,, az tılıııaı-ı-ıak iizere kclıdi belirle_rccekleri 1tıtarda ge.çiciıcınina1

l0, VeriIeıı tekIif'lerin 
-ueçerlik sıiresi. ilıale tarihincien ilibaren eı.ıll, Konsorsil'un-ı olarak İhrü"1," İ"ılİİ-r,",-."rı"r. az30 (oluz) takr,iı-ı,ı giinü cılıı,ıalıclır.

iraıvgx DUyURULUR.

semih cnunnxr,ı
Kaymakam

Birlik Başkanı


