
 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Antalya İli İbradı Belediye Başkanlığından: 

1 - Antalya İli, İbradı İlçesi, Yukarı Mahalle, 107 ada 1 parselde (6.848,00 m²) bulunan 
taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat 
karşılığı 32 adet konut inşaatı yapılması işidir.  

2 - İhale dökümanı bedeli 200 TL (İkiyüz lira)’dır. Döküman bedeli, belediyemiz Mali 
Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. İhale dökümanı para yatırma makbuzu 
karşılığında, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden alınacaktır. 

3 - İhale; “Aşağı Mahalle Atatürk Caddesi No:54 İbradı/ANTALYA” adresinde bulunan 
Muammer Aksoy Kültür Evi Toplantı Salonunda, 17.02.2021 Çarşamba günü saat 14.30’da 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

4 - İhalenin bedeli: 4.716.573,19 TL (Dörtmilyon yediyüzonaltıbin beşyüzyetmişüç lira 
ondokuz kuruş) olup, istekliler geçici teminat olarak, ihale bedelinin % 3'ü oranında 141.497,19 
TL (Yüzkırkbirbin dörtyüzdoksanyedi lira ondokuz kuruş) geçici teminat vereceklerdir. 

5 - İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında 
sunmaları zorunludur: 

A - İkametgâh belgesi  
B - Türkiye’deki tebligat adresi (Firma unvanı, yazışma adresi, telefon, faks, vergi 

numarası, kurumsal mail adresi vs.) 
C - Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2021 yılı içerisinde alınmış) 
a.Gerçek kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret Odası veya 

Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge 
b.Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi 

Odasından veya İdari merkezlerin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 
2021 yılı içinde alınmış tescil belgesi 

D - İhalenin yapıldığı yıla ait İmza Sirküleri (gerçek veya tüzel kişiliğin noter tasdikli 
imza sirküleri) 

E - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise; istekli adına teklifte bulunanın 
vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirküsü/imza beyannamesi vermesi 

F - Diğer belgeler 
a. Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın son durumunu ve yetkililerini gösterir) 
b. Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişilik 

temsiline tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya 
vekâletname 

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin imza sirküleri ve vekâleten katılıyorlarsa vekâletnameleri 

d. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınmış belge 
e. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan alınmış belge 
f. İdari, Teknik Şartnameleri ve ekleri okuyup incelendiği, bütün hükümlerin kabul 

edildiği anlamı taşımak üzere kaşeli ve imzalı olarak ihaleye katılmak istediğini belirten dilekçe 
g. Vergi levhası fotokopisi 
h. İhaleye katılacak olan firmanın veya gerçek kişinin kamu ihalelerinden yasaklı 

olmadığına dair beyanda bulunması gerekmektedir 
i. Şartnamelerin satın alındığına dair makbuz 
G - Geçici Teminat verilmesi 
H - Teknik Şartnamenin 3. maddesinde belirtilen esaslara göre teklifin verilmesi 



 

İ - Teknik Şartnamenin 4. maddesinde istenilen belgeler  
J - Mali Şartnamede belirtilen belgeler 
6 - İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale zarflarını 17.02.2021 Çarşamba günü saat 

13:30’a kadar Aşağı Mahalle Atatürk Caddesi No:38 İbradı/ANTALYA adresindeki İbradı 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla vereceklerdir. Postadaki gecikme 
nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İdareye 
verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon 
(TRT) İdaresi’nin saat ayarı esastır. 

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, 
İhalenin Şartname hükümleri uygulanacaktır. 

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. 
maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.) 

2886 sayılı Yasanın 17. Maddesi gereği İlan olunur. 648/1-1 
 


