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Köylere Hizmet Götürme Birliğimizce İlçemize bağlı Yaylabağı Kasabası Şehit Ahmet ÖZrÜnr
i-Ö.O. Bahçe Duvan Yapım İşi, Akören İlkokulu WC ve Çatı Orıarım İşi ve Beyköy rOyU İ.Ö.O.

WC onarım işleri
Açık İhale Usulü ile Yapılacaktır.

; : ihsan lere Hizmet Göttirme Birliği
u_4gr_"_ş1__ *___ i,?:!gr__M4._4gt!rk_cs9._Fşgr
c) Telefon ve faks numarası
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adresi

a) Nite|iği, tiirü, miktarı

biVrpiiacrEir;;
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İ : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün
inde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi er tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

3-Ihalenin

b) Tarihi ve saati
- ı-iııaieiö--üiiübii ;; şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde

uygulanacık kriterler.
4-l-İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarııst, faks numarası ve elekironik

posta adresi.

4.|.2, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

4.|.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Meslek Odası'na kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.|.2.2. Tilzel Kişi olması halinde, mevzuatı gereği tiizel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret

ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tiizel

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veyaİmza sirküleri,

4.1.3.1. Gerçek Kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.|.3.2. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre tiizel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterİr Ticaret Sicil Gazetesi veya bu

hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkiileri,

4.1.4. Köylere Hizmet Göttirme Birligi İhale Yönetmeliği'nin 1l nci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d),

(e), (0, (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan; isteklinin ihale dışı bırakılmayı öngören durumlarda

bulunmadığına dair yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdaıi Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
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4.1.9. Gerçek kişi olması halinde Nüfus Ciizdanı fotokopisi,
4.1.10. İhaleye Veköleten iştirak ediliyorsa noter tasdikli vekdletname,

4.1.1l. İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noierce onaylanmış

ömeklerini vermek zorundadır.

4-2 Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterter.
4.2.1 İş Deneyim Belgesi: İsteklinin son l0 (on) yıt içerisinde yurt içinde ve 1urt dışında Kamu veya
özel sektörde sözleşme bedelinin en az o/o50'si oranında gerçekle$irdiği veya %50'si oranrnda
denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili
deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50'si oranından az olmamak lizere tek sözleşmeye
ilişkin iş deneyim belgesi.

İhaleye girecek olan mühendislerin Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği tiilümünden mezun
olduklarını belgeleyen diplomalannın noter onaylı suretlerini sunmaları halinde iş deneyim belgesi
iır:urmaz.
4.2.2 Bıı ihalede benzer iş olarak kabuledilecek işler: (B) Üst Yapı (Bina) işleri: III. Grup bina işleri
4.2.3 Makine ve Diğer Ekipmenlara İl§kin Belgeler: lstekıi, ihate konusu işi yerine getirebilmek
için gerekli makine, araç ve teçhizatı iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantaj lı teklifcn düşük fiyat esasına göre belirlenecektiı.
6. lıaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı mesai saatleri içerisinde İhsaniye İlçe Özel İdare Müdürlüğü Hizmet binasındaki
Köytere Hizmet Götiirme Birliği Ofisinden görülebilir ve 500,ü)-TL (Beşyiiz TL) karşılığı aynı
adresten temin edilebilir. İha|eye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
iha|e doküman bedeli Birliğimize ait T.C. Ziraat Bankası İhsaniye Şubesindeki TR42 0001 0006
6237 4317 0250 01 IBAN numaralı hesabına yaıırılacaktır.
8. Teklif ihale tarih ve saati olan 26.07.202l Pazartesi Günü Saat 14,30'a kadar Birlik lhale
Komisyonuna alındı karşı hğında teslim edilecektir.
9. istekliler teklifettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri lutarda geçici
teminat vereceklerdir.
l0. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 takvim günü olmalıdır.
11. Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 larih ve 26506 sayılı Resmi
Gazetede yaymlanan yönetmelik hükiimleri geçerlidir. ldare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun
bedeli tespitte serbesttir. İdare yapılacak işin miktarında değişikliğe gitmekte serbest olup, işi %30

artırılabilir veya eksiltebilir. Yapılacak işin gecikmesi halinde sözleşme bedeli üzerinden günlük
%o0,3 oranında gecikme cezası uygulanacaktr.
12. İstekliler teiliflerini, anahtar teslimi götıını bedel üerinden vereceklerdir. İhale sonucu, iizerine
ihale yapılan istekli ile anahtar teslimi götüril bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif
verilemeyecek olup işin tamamı için teklifverilecektir.

Kaymakam V.
Birlik Başkanı

Sayfa 2 /2


