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

1 .1. idarenin Adr : Qilimli ilgesi Koylere Hizmet Gdtiirme Birligi

1.2. idarenin Adresi : Hi.iktimet Kona[r Qilimli-Dtizce

L3. idarenin TelefonNumarast : 0 (380) 681 52 67

Faxs Numarast : 0 (380) 681 70 90

2-; ihalenin Nitelifi, Ttirii ve Miktan: 2018 KOYDES kapsamrnda Qilimli ilgesi

koylerine 13.300 m' kilit parke tagr (altrna kum serilmesi ve ddgenmesi) ve kenarlarna 152

m3 beton doktilmesi'

2.1. ihale Tarihi ve Yeri :20'07 '2018 Cuma Gtinti / Saat: 14'30

Qilimli Kaymakamhfr Toplantr Salonu

2.2.iginYaprlaca[rYerler : Brgkrbagr Kciyii Ktly igi (4150 m2;, Sogtitlii Koyii Ktjy igi

(2650m2) Prrprr Koyii Koy igi (4000 m2; ve Yenikoy Koyti Koy igi (2500m2)

2.3.igeBaglamaveBitirmeTarihi:Sozleqmeimzalandrktan5(beq)takvimguntiiginde

yer teslimi yaprlarak ige baglanacak ve 80 (seksen) takvim giinii sonunda i9 bitirilecektir

3-) ihaleye Katrlma $artlan ve istenilen Belgeler:

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

adresi

3.2. Mevzuat gereli kayrth oldufu ticaret velveyasanayi odasr ya da esnaf ve sanatkdr odast

veya ilgili meslek odasr belgesi;

3.2.l.Gergek kigi olmasr halinde: Kayrth oldu[u ticaret ve/veya sanayi odasr ya da

esnafvesanatkarodastndanveyailgilimeslekodasmdan,ilkilanveyaihaletarihinin

igerisindebulundu[uyrldaalrnmrgodayakayrtlroldulunugosterirbelge,

3,2.2. Tiizel kigi olmasr halinde: ilgili mevzuatr gerepi kayrth bulundu[u ticaret

ve/veyasanayiodasmdan,ilkilanveyaihaletarihininigerisindebulundufuyrldaalrnmtg

ttizel kigilifin odaya kayrth oldu[una dair belge'

3.3. Mevzuat hiikiimleri uyannca kesinlegmig sosyal giivenlik prim borcu olmadr[rna dair

sonteklifvermetarihindenenfaz|a10(on)giiniincesinekadardiizen|enmigilgiliSGK

Miidiirtii[ii,ndenveyaelektronikortamdaaltnmrgbelgeninaslr.



3.4. Mevzuat htikiimleri uyannca kesinleqmig vergi borcu olmadr[rna dair son teklif venne

tarihinden en fazla t0 (on) giin iincesine kadar diizenlenmig, ilgili vergi Dairesinden

veya elektronik ortamda ahnmrq belgenin aslt'

3.5. Teklif verneye yetkili oldupunu gosteren imza beyannamesi veyaimza sirktileri;

3.5.l.Gergekkigiolmaslhalinde,notertasdik]riimzabeyannamesi'

3.S.z.Tiizelkigiolmasthalinde,ilgisineg6rettizelkigililinortaklan,iiyeleriveya

kuruculan ile tiizel kigili[in yonetimindeki gorevlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamtntn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasr halinde'

bu bilgilerin tiimtni.i gostermek iizere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan

gosteren belgeler ile ti.izel kigili[in noter tasdikliimza sirktileri'

3.6. Idari $artnamede belirlenen geqici teminata iligkin Geqici Teminat Mektubu veya

gegici teminat mektuplan drgrndaki teminatlarrn Dtizce iti gitimti ilgesi Koylere Hizmet

Gdttirme Birli[i Bagkanhprna ait QilimltziraatBankasr $ubesinde bulunan 11260198-5001

(iBAN NO: TR04 0001 0010 26lt 26019850 01) nolu hesabrna yatrnldr[rnr gosterir

makbuzlar.

3.7. ihale doktimanrmn satm ahndrfrna dair belgenin ash verilecektir' ihale doktimanrnt

sattn almayanlar ihaleye giremezler'

3.g. vekileten ihaleye katrlma halinde, istekli adtna katrlan kiginin ihaleye katrlmaya

iligkin noter tasdikli vekAletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi'

3.9. ig ortakhgr kabul edilmeyecektir'

3.10. 4734 Sayrl Kamu ihale Kanununun I 1. maddesi, Koylere Hizmet Gcitiirme Birlifii

ihare yonetmeliginin ,,ihare Drgr Brrarurma Durumra."nr di.izenleyen I 1. maddesi ile

,,ihaleye Katrlamayacak Olanlan" diizenleyen 12. maddesinde saytlan durumlarda

olmadrgrna ili gkin y az:/rt taahhiitname'

3.11. Mesleki ve teknik yeterli[e iligkin aranacak belgeler ve bu belgelerin tagtmast gereken

kriterler:

3.11.1. isteklinin ihale konusu ig veya benzer iglerde yaplm igleri igin son l0 (on) yrl

iginde Kamu Kuruluglarrnda gegici kabulii yaprlan deneyimini gdsteren belgeleri sunmasl

zorunludur. istekli tarafindan teklif edilen bedelin %50'sinden az olmamak tizere ihale

konusu ig veya benzet iglere ait tek sozlegmeye iligkin i9 deneyim belgelerin sunulmast

zorunludur. Benzer ig olarak resmi gazetede yer alan teblifdeki A ve B grubundaki tiim

igler benzer ig saYrlrr.

3.11.2. ig deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini' diplomalannt sunmak

suretiyle ihaleye girecek olan mtihendis ve mimarlar igin, ihale konusu ige denk sayrlacak

mi.ihendislik ve mimarhk boltimleri: ingaat Mtihendisi veya Mimardrr'

A



3.11.3. isteklilerin organizasyon yaprsrna ve ihale konusu igi yerine getirmek igin

idari gartnamede belirtilen sayrda ve nitelikte personeli ve araglan gahgtrracaltna dair

taahhiitnameyi ihale dosyasrnda vermek zorundadrr (ihate uhdesinde kalan istekli idare

ile stizlegme a$amasma gelindilinde teknik personel ve arag taahhiitnamesinin noter

onayl veya ilgili belgelerin ashnrn idarece gOriilerek ash gibidir yaprlarak teslim

edilmesi).

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

Hususlar" bag|kfu maddelerde belirtilen usullere gdre vereceklerdir. ihale sonucu, tizerinde

ihale yaprlan ytikleniciyle anahtar teslimi goti.ir0 bedel iizerinden s<izleqme imzalanacaktr.

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

takvim giinii olmah ve bu durum teklif mektubunda aqrkga yazrlmahdtr.

6-) ihale dokiimanrnrn nerede gtiriilebileceli ve hangi bedelle sattn almacafr:

ihale doktimanr Qilimli ilgesi Koylere Hizmet Gottirme Birli[inden 500 TL

(Begyiizttirklirasr) kargrhlrnda temin edilebilir. Teklif verecek olanlann ihale doktimarunt

satrn almalart zorunludur.

7-) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verilece[i: Teklifler ihale giinti saat

14.30'a kadar Qilimli ilgesi ve Kdylere Hizmet Gdttirme Birligine elden verilecektir'

8-) Gegici Teminat: istekliler teklif ettikleri bedelin o/o 3'iinden az olmamak iizere kendi

belirleyecekleri tutarda gegici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin o/o 3'iinden az

oranda gegici teminat veren isteklilerin teklifleri degerlendirme drgr brrakrlacaktrr.

9-) idaremiz ihateyi yaptp yapmamakta serbesttir.

Birlik Miidtirti


