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sincik kövlere Hizmet Götürme Birliöi Baskanllğlndan ilan olunur,

T.c.
SİNCİK KAYMAKAMLIĞI

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

sincik ]lçesi Kaymakamlık Geçici Hizmet Binasl onarlm Işi açık ihale usulü i|e ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin aynntıh bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-Idarcriln
a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi (Varsa)
2-İhale konusu yaDlm isinin

a) Niteliği, türü, miktarl
b) Yapılacağı yer

: Sincik Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı 3. KaV sINCIK
i 0476 421 23 62-0476 427 20 0l - 476 427 23 62

: Sincik İlçesi Kaymakamhk Geçici Hizmet Binasl onarlm İşi
: Sincik İlçe Merkezi Karaman Mahallesi
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c) ]şe başlama tarihi : sözleşme tarihinden itibaren 5( Beş) İş günü içinde yer teslimi
yapılarak işe başlanacaktlr.

: Yer tesliminden itibaren 25(yirmibeş) takvim günüdür.d) İşin süresi

3-]İa]en]!
a) Yapılacağı yer : Sincik Hükümet Konağı 3. Kat (Toplanh Salonu) SİNCİK

b) Tarihi Ve saati | 03l77l2021Çarşamba günü saat : 11:00
c) Ihale (son teklif Verme) saati : 031171202| Çarşamba günü saat : 11:00

4- Ihaleye katılabilme şartlan ve istenilen be|geler ile yeterlik değerlendirmesinde uygu|anacak
kriterler:

4.1. İhaleye katllma 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. Mevzuau gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/Veya Sanayi odasl Belgesi.

a)-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanln yapıldığı yıl içerisinde allnmlş, 'I-1caret

ve/veya Sanayi odaslna kayltll olduğunu gösterir belge,
b} Tüzel kiŞi olmasl halinde, mevzuau gereği tüzel kişiliğin siciline kaylth bulunduğu Ticaret

velveya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile
kayıtlı olduğuna dair belge

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

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi Veya bu
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale Yönetmeliğinin 11 maddesinin (a), (b), (c),(ç), (d),
(e),(D, (s) ve (ğ) bentleri ile aynı Yönetmeliğin 12 maddesinin 1 fıkrasının (a), (b), (c),(ç), (d), (e)
bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5. Şekli Ve içeriğı bu idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
. 4.1.6. Kesinleşmiş sosyal güVenlik borcu olmadığına dair son teklif Verme tarihinden önceki 15

9ün 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 satln Allndlğlna Dair Belge.
4.2.1. Teknik personel taahhütnamesi
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4.2.2 Makine Ve Diğer Ekipmana ilişkin belgeler:

Yukarıda be|irtilen araç ve ekipmanlar için araç taahhütnamesi a|ınacaktır.

4.3.1- iş Deneyim Belgeleri:
İsteklinin, son on yıl içinde yuıt 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
deneyiminı gösteren Ve teklif edilen bedelin o/o50 oranlndan az olmamak üzere sözleşmeye ilişkin iş
deneyim belgesi vermesi zorunludur.

11.06.2011 Tarih Ve 27961 Sayllı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş
Gruplan Tebliğine Göre (B) Üsğapı III. Grup İşler Benzer İş olarak Kabul Ediıecektir Ve ihale
konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri; İnşaat Mühendisi ve l4imar'dır.

5- Ihaleye sadece yerli istekliler katılabitecektir.
6- ihale dokümanl Sincik Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir Ve sincik Ziraat

Bankasl TR87 0001 0025 8231 9036 4150 53 numaralı hesabımlza 30o,oo TL yatlrlldlğlnl gösterir
dekont ile yine bu adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların iha|e dokümanını satın
almaları zorunludur.

7- Teklifler Sincik Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanhğl İhale Komisyonuna
teklif sahipleri taraflndan Veya Kanuni temsilciler taraflndan bizzat Verilecektir. Posta ile yapllan
müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8- İstekliler tekliflerini biiim fiyat bedel üzerinden Verecektir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan İstekliye teklif edilen birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır

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

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 3o(otuz) gün olmahdlr.
11- İhale konusu işin tamaml Veya bir ksml, alt yüklenicilere yaptlrllamaz,
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- İdare İhaleyı yapıp yapmamakta serbesttir,
14- Birliğimiz 4734 Say Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği

ihale Yönetmeliğine tabidir. Ancak Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinde bulunmayan
hükümlerde 4734 sayılı Kamu ]hale Kanunu geçerlidir. o,
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