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qilinnli KAYMAKAwIIIGI

Kiiylere Hizmet Giitiirme Birlipi

iH.q,r,r ilaNr

l.l.
t.2.

1.3.

l-)idarenin Adr, Adresi, Telefon/Tax Numarasr :

idarenin Adr

idarenin Adresi

idarenin Telefon Numarasr

Faxs Numarast

Qilimli ilgesi Kclylere Hizmet Gcitiirme Birlili

Htiktimet Konalr Qilimli-Dtzce

0 (380) 68r s267

0 (380) 681 70 e0

2-) ihalenin Nitelifi, Tiirii ve Miktan: 2018 KOYDES kapsamrnda Qilimli kciylerine

15.250 m'?kilit parke tagr (altrna kum serilmesi ve dcigenmesi) ve kenarlanna 183 m3 beton

ddktilmesi.

2.1. ihale Tarihi ve Yeri :04.06.2018 Pazartesi Giinti / Saat: 14.00

Qilimli Kaymakamh[rToplantrSalonu

2.2. igin Yaprlacafr Yerler : Kafyayla K<iyii (8500m2), Sanmepe Ktiyii (4500m2) ve

Sanmege Kciyti- Qilimli Ba$antr Yolu (2250m2)

2.3. ige Baglama ve Bitirme Tarihi: Sdzlepme imzalandrktan 5 (beg) takvim giinii iginde

yerr,teslimi yaprlarak ige baglanacak ve 90 (doksan) takvim giinii sonunda iq bitirilecektir

3-) ihaleye Katrlma $artlarr ve istenilen Belgeler:

3.1. Tebligat igin adres beyanr, irtibat igin telefon ve faks numarasl varsa elektronik posta

adresi

3.2. Mevzuat gere[i kayrth oldulu ticaret ve/veya sanayi odasr yada esnaf ve sanatkar odast

veya ilgili meslek odasr belgesi;

3.2.1, Gergek kigi olmasr halinde: Kayrth oldulu ticaret velveya sanayi odasr yada

esnaf ve sanatkar odasrndan veya ilgili meslek odastndan, ilk ilan veya ihale tarihinin

igerisinde bulundulu yrlda ahnmrg odaya kayrth oldupunu gtisterir belge,

3.2.2. Tiizel kigi olmasr halinde: ilgili mevzuatr gereli kayrth bulundu[u ticaret

ve/veya sanayi odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundufu yrlda ahnmrg

tiizel kigililin odaya kayrth oldu[una dair belge,

3.3. Mevzuat htiktimleri uyannca kesinlegmig sosyal gtivenlik prim borcu olmadrlrna dair

son teklif verrne tarihinden en fazla 10 (on) giin iincesine kadar diizenlenmig ilgili SGK

Miidiirlii[ii'nden veya elektronik ortamda ahnmrg belgenin ash.



3.4. Mevzuat htiktimleri uyannca kesinlegmig vergi borcu olmadrlrna dair son teklif verrne

tarihinden en fazla 10 (on) giin iincesine kadar diizenlenmig, ilgili Vergi Dairesinden

veya elektronik ortamda ahnmlg belgenin aslt.

3.5. Teklif vermeye yetkili oldu[unu gdsteren imza beyannamesi veyaimzasirkiileri;

3.5.1. Gergek kigi olmasr halinde, noter tasdikliimzabeyannamesi,

3.5.2. Tiizel kigi olmasr halinde, ilgisine g<ire ttizel kigilipin ortaklan, tiyeleri veya

kuruculan ile tiizel kigili[in ydnetimindeki gdrevlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamrrun bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasr halinde,

bu bilgilerin ttimiinii gristermek iizere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan

g6steren belgeler ile tiizel kigililin noter tasdikliimza sirktileri.

3.6. idari $artnamede belirlenen gegici teminata iligkin Gegici Teminat Mektubu veya

gegici teminat mektuplarr drgrndaki teminatlann Diizce iti gitimti ilgesi K<lylere Hizmet

Gdttirme Birlifi Bagkanhgrna ait Qilimli Ziraat Bankasr $ubesinde bulunan 11260198-5001

linnn NO: TR04 0001 0010 2611 2601 9850 0f) nolu hesabrna yatrrrldr[rm gdsterir

makbuzlar.

3.7. ihale dokiimamrun satrn ahndrlrna dair belgenin ash verilecektir. ihale dokiimamm

satm almayanlar ihaleye giremezler.

3.8. Vekdleten ihaleye katrlma halinde, istekli adma katrlan kiginin ihaleye katrlmaya iligkin

noter tasdikli vekdletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

3.9. ig ortakhlr kabul edilmeyecektir.

3.10. Birlilimiz ihale Ydnetmelilinin "ihale Drgr Brralalma Durumlart"nt dtizenleyen I l.

Maddesi ile ,'ihaleye Katrlamayacak Olanlarr" diizenleyen 12. maddesinde sayrlan

durumlarda o lmadr [rna ili gkin y azil.r T aa h hiitn ame.

3.11. Mesleki ve teknik yeterlile iligkin aranacak belgeler ve bu belgelerin tagtmast gereken

kriterler:

3.11.1. lsteklinin ihale konusu ig veya benzer iglerde yaprm igleri igin son l0 (on) yl
iginde Kamu Kuruluglannda gegici kabulii yaprlan deneyimini gdsteren belgeleri sunmasr

zorunludur. istekli tarafindan teklif edilen bedelin o/05O'sinden az olmamak iizere ihale

konusu ig veya benzer iglere ait tek sdzlegmeye iligkin ig deneyim belgelerin sunulmast

zorunludur. Benzer ig otarak resmi gazetede yer alan tebliSdeki A-V igler berracr ig sayrlrr.

3.11,2. ig deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini- diplomalartnt sunmak

suretiyle ihaleye girecek olan mi.ihendis ve mimarlar igin, ihale konusu ige denk sayrlacak

miihendislik ve mimarhk bdli.imleri: ingaat Mtihendisi veya Mimardrr'

3.11.3. isteklilerin organizasyon yaprsma

idari gartnamede belirtilen sayrda ve nitelikte

)

ve ihale konusu igi yerine getirmek igin

personeli ve araglan gahgtrracalrna dair



taahhiitnameyi ihale dosyasmda vermek zorundadr.l itrate uhdesinde kalan istekli idare

ile sdzlegme agamasrna geldilinde teknik personel ve arag taahhiitnamesinin noter

onayh belgesini idareye verecektir.)

4-) istekliler tekliflerini idari $artnamenin "Tekliflerin Hazrrlanmasl ve Sunulmasrna iligkin

Hususlar" baghkh maddelerde belirtilen usullere gOre vereceklerdir. ihale sonucu, iizerinde

ihale yaprlan ytikleniciyle anahtar teslimi gdttirii bedel iizerinden s6zleqme imzalanacaktrr.

5-) Verilen tekliflerin gegerlilik siiresi; ihale tarihinden itibaren en az 120 (yiizyirmi)

takvim giinii olmah ve bu durum teklif mektubunda agrkga yazllmaltdlr.

6-; ihale dokiimanrnrn nerede gOriilebilece[i ve hangi bedelle satm ahnacaft:

ihale Doktimam Qilimli ilgesi Kdylere Hizmet Gtitiirme Birlilinden 500 TL

(Begyiiztiirklirasr) kargrh[rnda temin edilebilir. Teklif verecek olanlann ihale dokiimamnr

satrn almalan zorunludur.

7-) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verilecefi: Teklifler ihale giinii saat

14.00'e kadar Qilimli ilgesi ve K0ylere Hizmet Gdttirme Birli[ine elden verilecektir.

8-) Gegici Teminat: istekliler teklif ettikleri bedelin o/03'iinden az olmamak izere kendi

belirleyecekleri tutarda gegici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin Yo3'iinden az

oranda gegici teminat veren isteklilerin teklifleri delerlendirme drgr brrakrlacaktrr.

9-) idaremiz 4734 Sayrh Kamu ihale Kanununa tabi olmayrp, ihaleyi yaprp

yapmamakta serbesttir.

Birlik Mtidtirti

irttce riil


