
iHALE iLANI

Sincik Kövlere Hizmet Götürme Birliği BaskanlıĞından ilan olunur.

T.c.
SİNCİK KAYMAKAMUĞI

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

sincik İlçesi Serince Köyü Asfalta Hazlr Hale Getirme Ve sanat Yapllarl Yaplm İŞi aÇık ihale

usulü ile ihale edilecektir. ihaleye ilişkin aynntılı bilgiler aşağlda yer almaktadır,

1-Idarenin
a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik posta adresi (Varsa)

2-Ihale nUsU VaD| lsln ln

a) Niteliği, türü, miktarı

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

d) İşin süresi

: sincik Köy|ere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı 3. KaV sINcIK

: O416 42| 23 62 - 4|6 42l 23 62

: sincik İlçesi Serince Köyü Asfalta Hazlr Hale Getirme Ve sanat Yapllarl

Yapım İşi (5.040 mJ alt temel nakli)

: Sincik İlçesi Serince Köyü

: Sözleşme tarihinden itibaren 5( Beş) iş günü içinde yer teslimi
yapılarak işe başlanacaktır.

: Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

3-İhalenin
a)Yapılacağlyer:sincikHükümetKonağı3.Kat(Toplant|Salonu)SINCIK
b) Tarihi Ve saati I o7l1ol2ozr Perşembe günü saat : 15 :00

.j İhul. 1.on teklif verme) saati :07llr1l202l Perşembe günü saat : 15 :00

e_ İhaleye katılabilme şartları Ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:
4.1. İhaleye katllma şartlan Ve istenilen belgeler:
q.ı.r_ renııgat için aires beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa

elektronik posta adresi.
4.İ.2. Mewuatı gereği kayıth olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

ui_c"rçk kişi 6lmaiı hjıinae, itıiıeye ilişkin ilk ilanın yaplldığı yıl içerisinde allnmlş, Ticaret

ve/veya Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, .. . . . .' b)_itizeı kişi olmasl haliıide, rn,eırzuatı geieği ttizeı kişiliğin siciline kaythj!!i9!9y,I:aret
ve7veya saiayi odasindan ihaleye ilişiin ilk ilanın yapıldğı yıl içerisinde ahnmış, tüzel kişiliğin sicile

kaytıt olduğ;T"dklıT 
ff]fleeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri.

a)- Gerçek kişi olmasl halinde. noter tasdikli imza beJ_annamesi,

bj Tüz;ı kişi olmasl naıınae,'ııgisın" göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri Veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yonetimindeki görevlileri Ğıi*"n- *n durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu

t rsusıaiı t-ersii eaen belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdıkli imza sirküleri.---- q.ı.q. Köylere Hiimet ctıitiime ğil.li-ği it,uı" Yönetmeliğinin 11 maddesinin (a), (b), (c),(ç), (d),

(e),(0, (sİ ve (ğ1 nentleri ile aynı Yönetmİliğin 12 maddesinln 1 fıkrasının (a), (b), (c),(ç), (d), (e)

Üenİl6İlnab sayİlan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği bu idari şartnamede belirlenen teklif mektubu

4.1.6. Kesinleşmiş *rvui JJr",niik uorcu olmadığına dair son teklif Verme tarihinden önceki 15

gün içerisinde düzenlenmiş belge. ü_.ihih.lah An.Aki 1ç ..

4.1.7, Kesinleşmiş ,"rgİ' bo.., olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 15 gün

icerisinde düzenlenmiş belge.
4.1.8. İhale Dokümanı Satın Alındığına Dair Belge,

4.2. 1. Teknik personel taahhutnamesi
}

tı
l



Aşağıda belirtilen Teknik Personelin halen istekli bünyesinde çahştınlmryor ise bu personeli
istihdam edeceğine dair taahhütnamenin, çalıştınllyor ise ssK onaylı son prim bordrosunun Veri|mesi
zorunludur.

ki nl

Şantıye ŞeR İnşat Mühendisi

4.2.2 Makine ve Diğer Ekipmana ilişkin belgeler:

1

Asfalt distribütörü
Greyder
vibratörlü silindir
Damtrakh Kamyon

YUkanda belirtilen araç Ve ekipmanlar için araç taahhütnamesi allnacakt|r.

4.3.1- Iş Deneyim Belgeleri:
İsteklinin, son on yll içinde yurt içinde kamu sektöründe teklif edilen bedelin en az o/o 50'si oranında
denetlediği Veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş Veya benzer işlerle ilgili
deneyimini gösteren Ve teklif edilen bedelin o/o50 oranlndan az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş

deneyim belgesi vermesi zorunludur.

5- Ihaleye sadece yerli istekliler katllabilecektir.
6- İhale dokümanl sincik Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir Ve sincik Ziraat

Bankasl TR87 oooı oo25 8231 9036 4150 53 numarah hesabımlza 25o,oo TL yatlnldlğlnl gösterir

dekont ile yine bu adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlnl sagn

almalarl zorunludur,
7- Teklifler sincik Kaymakamhğl Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanhğl İhale Komisyonuna

teklif sahapleri taraflndan veya Kanuni temsılciler taraflndan bizzat Verilecektir. Posta ile yapılan

müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8- İstekliler tekliflerina birim fiyat bedel üzerinden verecektir. ihale sonucu üzerine ihale

yapılan İstekliye teklif edilen birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır
9- istekliler teklif edecekleri bedelin o/o3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda şekli Ve içeriği idarl şartnamede belirlenen geçici teminat vereceklerdir.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi. ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü

olmalıdır.
11- ihale konusu işin tamamı Veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptlrllamaz.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif Verilemez.
13- idare İhaleyi yapıp yapmamaKa serbesttir
14- Birliğimiz 4734 %ytı Kamu Ihale Kanununa tabii olmaylp, Köylere Hizmet Götürme Birliği

ihale Yönetmeliğine tabidir. Ancak Köylere Hizmet Götü rme Birliği ihale Yönetİneliğinde bulunmayan

hükümlerde 4734 saylh Kamu ihale Kanunu geçerlidir, ıa

m
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rlik kanı

Adet pozisvonu Mesleki Özellikleri
En az 5 yll deneyimli

1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet

11.06.2011 Tarih Ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yaylmlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları
Tebliğine göre (A A|tyapl İşleri V. Grup) benzer iş olarak kabul ediıeceKir. İnşat Mühendisliği denk
sayılacaKır.
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