
İHALE iLANI

sincik kövlere Hizmet Götürme Birliği Baskanlıöından ilan olunur.

T.c.
SİNCiK KAYMAKAMUĞI

Köylere Hizmet Götürme Birlİği Başkanhğı

sincik İlçesi Atatürk ortaokulu onarım İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
aynntlll bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-]darenin
a) Adresi

b) Telefon ve fak numarası
c) Elektronik posta adresi (Varsa)

2-İhale konusu yaplm isinin

a) Niteliği, türü, miktarı
b) Yapllacağl yer

: Sincik Ilçesi Atatürk ortaokulu onanm Işi
: sincik İlçe Merkezi

c) İşe başlama tarihi

d) Işin süresi

3-İhalenin
a) Yapllacağl yer : Sincik Hükümet Konağl 3. Kat (Toplantl salonu) sİNcİK
b) Tarihi ve saati I l4l09l202| sah günü saat : 11:00
c) İhale (son teklif verme) saata | |4l09l2o2| sah günü saat : 11:00

4- Ihaleye katlabilme şartlarl Ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:

4.1. İhaıeye katlma şartlan Ve istenilen belgeler:
4.1.1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarasl Ve faks numarasl ile Varsa

elektronik posta adresi.
4.1.2. Me\rzuatl gereği kayıt|ı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasl Belgesi.

a}Gerçek kişi olması halinde. ihaleye ilişkin ilk alanln yapıldığı yıl içerisinde allnmlş, T]caret
Ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b)- Tüzel kişi olması halinde, me\rzuatı gerdi tüzel kişiliğin siciline kaytlı bulunduğu 'l-icaret

ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile
kayıt|ı olduğuna dair belge

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
a)- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
b)- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklarl. üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeka görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil Gazetesi Veya bu
hususlarl tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale Yönetme|iğinin 11 maddesinin (a), (b), (c),(ç), (d),
(e),(D, (s) ve (ğ) bentleri ile aynl Yönetmeliğin 12 maddesinin 1 fıkrasının (a), (b), (c),(ç), (d), (e)

bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname
4.1.5. Şekli ve içeriği bu idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Kesinleşmiş sosyal güVenlik borcu olmadığına dair son teklif Verme tarihinden önceki 15

gün içerisinde düzenlenmiş belge.
4.1.7. Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 15 9ün

içerisinde düzenlenmiş belge.
4.1.8. Ihale Dokümanl Satın Alındığına Dair Belge.
4.2.1. Teknik personel taahhütnamesi

l

: sincik Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı 3. KaV sİNciK
: 04|6 42| 23 6?-0416 4Zl 20 0L - 476 427 23 62

: $zleşme tarihinden itibaren 5( Beş) iş 9ünü içinde yer teslimi
yapılarak işe başlanacaKlr.

: Yer tesliminden itibaren 4s(krkbeş) takvim günüdür.

h



Aşğıda belirtilen Teknik Personelin halen istekli bünyesinde çalışlrılmryor ise bu personeli
istihdam edeceğine dair taahhütnamenin, çallştlnhyor ise ssK onayh son prim bordrosunun Verilmesi
zorunludur.

Adet pozisvonu Mesleki Ünvanı Mesleki ozellikleri

Şantiye ŞeR İnşaat Mühendisi En az 5 yll deneyimli

Yukarıda belirtilen araç Ve ekipmanlar için araç taahhütnamesi alınacaKtr.

4.3.1- Iş Deneyim Belgelera:
İsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde kamu işlerinde 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 oranından az olmamak üzere sozleşmeye ilişkin iş
deneyim belgesi vermesi zorunludur.

11.06.2011 Tarih Ve 27961 Sayılı Resma Gazetede Yayımlanan Yapüm ]şlerinde Benzer Iş
Gruplan Tebliğine Göre (B) Üstyapı rrl. Grup İ$er Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir ve ihale
konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri; İnşaat Mühendisi Ve Mimar'dlr.

5- İhaleye sadece yerli istekliler katllabilecektir.
6- ihale dokümanl sincik Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir Ve sincik ziraat

Bankası TR87 oooı oo25 8231 9036 4150 53 numarall hesablmlza 2oo,oo TL yattrlldlğınl gösterir
dekont ile yine bu adresten teman edilebilir. İhaleye teklif Verecek olanlarln ihale dokümanlnl satln
almaları zorunludur.

7- Teklifler sincik Kaymakamlğı Köylere Hizmet Götürme Birliğa Başkanllğl İhale Komisyonuna
teklif sahipleri tarafından Veya Kanuni temsilciler taraflndan bizzat VerileceKir, Posta ile yapılan
müracaatlar kabuı edilmeyeceKir.

8- istekliler tekliflerini birim fiyat bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu üzerane ihale
yapıbn İstekliye teklif edilen birim fiyat üzerinden sözleşme amzalanacaKır

9- İstekliler teklif edecekleri bedelin o/o3 ünden az olmamak üzere kendi belir|eyecekleri
tutarda şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat Vereceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 30(otuz) gün olmahdlr.
11- ihale konusu işin tamaml Veya bir klsml, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif Verilemez.
13- İdare İhabyi yapıp yapmamakta serbesttir.
14- Birliğimiz 4734 üytl Kamu ihale Kanununa tabii olmaylp, Köylere Hizmet Götürme Birliği

ihale Yönetmeliğine tabidir. Ancak Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale Yönetme|iğinde bulunmayan
hükümlerde 4734 saylll Kamu lhale Kanunu geçerlidir.
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4.2.2 Makine Ve Diğer Ekipmana ilişkin belgeler:
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