irur,n ilaNr
GOLOV
Gtinalan I(6yii Sulama T
Ydnetmelilinin l8 inci maddesine
a$agrda

OYLERE

HizMEr GoriiRME BiRLidi

- 2 Projesi Yaprm i9i KOylere

agrk ihale usulti ile ihale edilec

yer almaktadtr:

lhale kaylt numarasl

Hizmet cdttirme BirliAi ihale
dir. ihaleye iligkin ayrntrli bilgiler

:-

I-idarenin
a) Adresi

:Fevzi Qakmak Mah. Cumhuriyer Cad. No:87

b) Telefon ve faks numarasr
c) Elektronik posta adresi
g) Ihale doktlmanlnrn gdriilebilece[i
2-lhale konusu yapun iqinin
a) Niteligi, tttrii ve miktarr

Hiikumet Konagl Kat:3 Gatlova/SiVAS
:Tel:0 346 381 21 78 Faks:o 346 3Bt 24
adresi

(varsa)

4l

golova@icisleri. gov.h

:

:

:l

adet 108 m3 Sulama Havuzu ve 1.126 m. Hat yaprm

r$l

b) Yaprlacagr yer
c) I$e Ba$lama tarihi

:Giilova Ilgesi ciinalan KOyu
:Siizlegmenin imzalandlgr tarihten itibaren teknik
personelin uygun gordilgu tarihte yer teslirni yaprlarak
i$e ba$lanacaktr.
:Yer tesliminden itibaren 210 (ikiYUzOn) takvim

q) lgin siiresi

giinildiir.
3-lhalenin
a) Yapllacagl yer
b) Tarihi ve saati
4- Ihaleye l€trlabilme gartlarr ve
4.1,lhaleye katrlma gartlan ve istenilen
4.1.

l.Teklif vermeye yerkili oldu[unu

4.1. 1,1.Gergek

kigi olnast halinde,
4.l.l.Z.Tnzel kiqi olmasr halinde,
ydnetimindeki gdrevliler.i belirten son

Sicil Gazetesinde bulunmamasr
bu hususlan gosteren belgeler ile tUzel

4.l.2.gekli ve igerigi idari gafinamede
4.1.3.$ekli ve igerigi Idari gartnamede

:Gdlova KaymakamhEl Toplantl Salonu

:ll/ll/2022-14:00
belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
imza beyannamesi veya imza sirkuleri;
tasdikli imza beyannamesi,
gdre tuzel kigiligin ortaklarr, iiyeleri veya kuruculafl ile tiizel kigilifiin
gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamnn bir Ticaret
bu bilgilerin tumunil gostermek iizere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
qili[in notel tasdikli imza sirkiileri,

teklifmektubu.
gegici teminat.

4.1.4.lhale konusu i$te alt yi.lklenici 9a

4.l.5.Tilzel kigi tarafrndan

ig

hissesine sahip otagtna ait olrnasl

memurluklarr veya serbest
ilk ilan tarihinden sonra dtizenlenen
$artrn l(orundugunu gdsteren belge.

4.l,6.ihale doktimanl

satr$ bedelinin
4.l.7.Vekaleten ihaleye katrlma
noter onayh vekaletname ile vekilin
4.L8. Yaprlan iqte kullanrlacak

uygun oldugun4 sdzle$me
istenilen teknik personelin
istenileceklir,)
4.1.10.28.04.200'7 tatih ve 26506

Ydnetmelili'nin l

l

nci maddesinin (

oLnadrgrna iligkin yazrh taahhiitname.
4.2. Ekonomik ve mali yeterlige
Idare tarafrndan ekonomik ve mali
4.3. Mesleki ve tel(nik yeterliEe
4.3.1 Ig deneyim belgeleri:
Son on be5 yrl iginde bedel iqeren
oranrndan az olmamak tizere ihale
iq deneyirn belgelerini l(amu ihale
tutafl imzall olarak ig deneyim

giistemek tlzere sunular belgenin, titzel kigilif,in yarrsrndan fazla
ticaret ve sanayi odast/ticaxet odasl btinyesinde bulunan ticaret sicil
yeminli mali mtigavir ya da serbest muhasebeci mali mii$avir tarafindan
dtlzenlendigi tarihten geriye do[ru son bir yrldrr kesintisiz olarak bu
dair belge.

istekli adrna katrlan vekil adrna

d zenlenmig, ihaleye katrlmaya iliqkin
tasdikli imza beyannamesi.
TSE standartlarna ve Qevre ve gehircilik Bakanhgr imalatlarma
istenilen yapt araglannrn bulundurulacaSma ve s6zle$me tasalslnda
dair taahhuntame. (Yuklenici ile sdzlegme imzalanrken bu evraklar
Resmi Gazetede yayrmlanan Koylere Hizmet Goturme BirliAi ihale
(b), (c), (q), (d), (e). (f), G) ve (E) bentterinde sayrlan durumtarrn

ile stizleqme imzalantrken bu evraklar istenileceldir.)
belgeler ve bu belgelerin ta$lmasl gereken kriterler:
iligkin kriter belift ilmemigtir.
belgeler ve bu belgelerin tattmasl gereken kriterler:
sdzle$me kapsamnda taahhUt edilen ve

teklif edilen

bedeli

80

4.4. Bu ihalede benzer iq olarah

edilecek igler ve benzer ige denk sayllacak miihendislik ve mimarhk

biiltimleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iq olarak

Yaprm iglerinde benzer

iq

edilecek iqler:

tebliginin ekinde belirtilen

A/lX grubu i$ler

benzer

ig

olarak

deIerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer ige denk sayrlacak

veya

mimarlk bdlOmleri:

inqaat MtihendisliIi
5 - Ekonomik agrdan en avantajlr
6 - ihaleye sadece yerli istekliler
7 - Ihale dokumanrnrn gdrlllmesi ve

?.1, ihale dokumanr, idarenin

ahnabilir.
7.2, ihaleye teklif verecek olanlarn
Ziraat Bankasmda kayrth TR36 0001
8 - Teklifler, ihale saatine kadar

istekli, kanuni temsilcileri ve tiizel
verilen teklifl er kabul edilmeyecek
verilemez ve bu gekilde gdnderilen
f - istekliler tekliflerini, her bir i9
sonucu bulunan toplam bedel tizr
istekliyle birim fiyat sdzleqme
10 - isteklilel teklif ettikleri bedelin
vereceklerdir. (Gegici Teminat
Banl(asrnda kayltll TR36 0001 0024
1l - Verilen tekliflerin gegerlilik
12 - I(onsorsiyum olarak ihaleye
l3 - Birligimiz 28.04.2007 tarih ve
ihale Ydnetmeli[i hitktimlerine tab
14 - Ihale dol(iimanlnda

sadece fryat esasma gdre belirlenecektir.

allnmasl:

gdrulebilir ve 1.000 (Bin) Tiirk Lirasr karglhgr aynl adresten sahn
doktimannr satln almalarr zorunludur. dhale doktiman iicreti BirliEin
5934 7765 2150 52IBAN nolu hesabrna vahnlacaktr.)
Kaymakamlrgr HilkUmet konagrnda ihale komisyonuna elden bizzat
temsile yetkili kigiler tarafindan verilecektir. Bu saatten sonra
agrlmaksrzn iade edilecektir. Posta ile veya iadeli iaahhutlii olarak teklif
de!erlendirmeye ahnmayacaktr.
miktarr ile bu ig kalemleri igin teklif edilen birim hyatlann garprmr
teklifbirim fiyat $eklinde verilecektir. Ihale sonucu ilzerine ihale yaprlan

'linden az olmamak tizere kendi belirleyecekleri tutarda gegici teminat
Teminat Mektubu halinde verilmemesi durumunda BirliEin Ziraat
7765 2150 52 IBAN nolu hesaba yatlnlmasl zorunludur.)
ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim giiniidiir.
verilemez.
sayrh resmi gazetede yaylmlanan Kiiylere Hizmet Gttturme
ilanda yer verilmeyecektir.03/l | 12022

Birligi

