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İlçemize Bağlı Beyköy, Bozhüyi.ik, Osmanköy, Orhanlı, Üçlerkayası, Kıyır, Demirli ve
Eynehankuzviran Köylerimizin içme suyu pompalarına Cüneş Enerji Sistemi kurulması yapım işi
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4_Ihaleye katılabilme şartları ve istenistenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler.
4-l-İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen belgeter
4.1.1. Tebligat için adres beyan| ayrtca irtibat için telefon numarz§ı, faks numarası ve elektronik
posta adresi.

4.1.2.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. TtDel Kişi olması halinde, mevzuatı gereği tilzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret

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

kişiliğin sicile kayıth olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkiliolduğunu gösteren imzabeyannamesi veyaİmza sirküleri,
4.1.3.1. Gerçek Kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tiizel Kişi olması halinde, ilgisine göre ttizel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tilzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Siçil Gazetesi veya bu

hususları tevsik eden belgeler ile tiizel kişiliğin noter tasdikli imza sirHlleri,
4.1.4. Köylere Hizmet Götiirme Birliği İhale Yönetmeliği'nin l l nci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d),

(e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde_sayılan; isteklinin ihale dışı bırakılmayı öngören durumlarda

bulunmadığına dair yazı l ı taahhütnarne,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici temina|
4.1.7.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yfülenicilere yaptınlamaz,

4.1.8. İhale dokiimanının 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 vekAletname,

4_2 Me§ıeki ve Tekrik Yeterlitiğe lıişkin Be|geler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler.
4.2.1 İ§ Deneyim Bclgesi: İsteklinin son l0 (on) yıl içerisinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya
özel sektörde sözleşme bedelinin en az o/o 50'si oranında gerçekleştirdiği veya % 50'si oranında
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 [2ere tek sözleşmeye
ilişkin iş deneyim belgesi.

İlıaleye girecek olan mühendislerin Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği, Elektrik-
Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olduklarını belgeleyen diplomalarının noter onaylı
suretlerini sunmaları halinde iş deneyim belgesi aranmaz.
4.2.2 Bu ihıleye benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede benzer iş olarak l1.06.20l l tarih
ye 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yapım İşlerinde İş Deneyiminde
Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ'de yer alan (D) Eleürik İşleri - III Elekırik Şebeke ve
Tesis İşleri -IV Elefurik Tesisaı ve Kesintisiz Güç Kaynağı Tesisaı İşlei veya Güneş Enejill İçme

Suyu, Güneş Eııerjili Sulama Suyu Pompa Siçemleri, Güııeş Eııerjisi Sanlrall işlerinden herhangi
biri benzer iş olarak sayılacaklır.
4.3 İ§tektinin Organizasyon yıprsına ve personel durumunı itişkin belgeler.
4.3.1 isteklilerin l adet Elektrik Mühendisi veya elektrik-elektronik Mühendisi çalıştıracağına dair
taahhütnameyi vermeleri zorunludur.
4_3.2 Makine ve Diğer Ekipmınlara İl§kin Belgeter: istekli, ihale konusu işi yerine getirebilmek
için gerekli makine, araç ve teçhizatı iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifen düşük fiyat esasüıa göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale doktlmanı mesai saatleri içerisinde İhsaniye İlçe Özel ldare Müdürlüğü Hizmet binasırıdaki
Köylere Hizmet Götllrme Birliği Ofisinden görülebilir ve 1. )0,00-TL (Bin TL) kaşılığı aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur-
lhale doküman bedeli Birliğimize ait T.C. Ziraat Bankası İhsaniye Şubesindeki TR42 0001 0006
6237 1377 0250 0l IBAN numaralı hesabına;,atırılacaktır.
E. Teklif ihale tarih ve saati olan 28.07.202| Çırşambı Günll Saıt l4.30'a kadar Birlik lhale
Komisyonuna alındı karşılığında teslim edilecektir.
9. istekliler teklifettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak llzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 takvim günü olmalıdır.
l1. Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi
Gazetede yayın|anan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun
bedeli tespitte serbesttir. İdare yapılacak işin miktarında değişikliğe gitmekte serbest olup, işi o/o30

artırılabilir veya eksiltebilir. Yapılacak işin gecikmesi halinde sözleşme bedeli iizerinden günlük
%0,3 oranında gecikme cezası uygulanacaktır,
t2. il Özel idaresi teknik personelleri tarafından hazırlanmış teknik raporlara aynen uyulacak olup, İl
Özel idaresi teknik personelleri tarafından yapılacak kontroller sonucunda verilecek yapım işleri
geçici kabul tutanağına istinaden tideme|er iIler Bankasınca ilgili yüklenicilerin hesaplanna
ödenecektir. lş bitiritmiş ve geçici kabul yapılmış olsa dahi işe ait tldeme İtler Bankası tarafından
yapılacak olup oluşabilecek gecikmeden Birliğimiz sorumlu olrnayacaktır.

Kaymakam V.
Birlik Başkanı
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