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Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birtiğinden

1-Idarenin
a) Adresi : Hükümet Konağı Kat:3 Şarkikaraağaç
b)Telefon ve faks numarası : Tel: 0 505 579 2185 Faks: 0 246 42245 04
c) Elektronik posta adresi

2-
a)Niteliği, türü, miktarı 2022 Y ılı KOYDES Projesi kapsaınıııda llçeıııize bağlı

Salur Köyü Köy lçi Yollarıııa 7.860 M2 8 Cm yüksekliğinde
kilit parke taşı. 800 ınetre Bordiir Taşı Teıııiııi, Nak|i ve
Döşettirilınes i.

b)Kilit Parke
Teslim Yeri

Taşının
Şarkikaraağaç Salur Köyü

c) Işe Başlama Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 Gün
içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır.

d) Işin bitiş tarihi Yer tesliminden itibaren 150 (Yüz elli)Takvim günü
dür.

3-
a) Yapılacağı yer Tarihi Hükümet Konağı Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati t0l08l2022 Çarşamba günü saat :14,00

c) Ihale Usulü Birlik Ihale Yönetmeliğinin 18. maddesine göre Açık
ıhale usulü ile ihale edilecektir.

+-İhateye" katılabilme şaıtları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanaca k kriterler:

4.1 İhaIeye katılma şaıtları ve istenllen beIgeIer:
a)Tebligat için adres beyanı, ayrıca iıtibat için telefon numarası ve faks numarası
b)Mewuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sanatkarlar odası

veya ilgili meslek odası belgesi
l-Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgilisine

göre 1ıcaret ve /veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2-Tüzel kişi o|ması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret

ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
olduğuna dair belge.

c)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
l-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2-Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri beliıten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri.

d)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile
noter tasdikli imza sirküsü

e)Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 nci maddesinin (a),(b),(c), (ç),(d),
(e),(f), (ğ) bentleri ile 12. Maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,



f)Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu. ( Okunaklı, silinti, kazıntı karalama
olmayacaktır)

g)Isteklilerin oıtak girişim olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede beliıtilen iş ortaklığı veya
konsorsiyum beyannamesi

ı)Isteklilerin iş ortağı olması halinde (b),(c),(d),(g) bentlerinde yer alan belgelerin her bir oıtakça
ayrı ayr.ı verilmesi zorun|udur.

i)Ihale dokümanının satın alındığına dair belge (ihale dokümanı satın almayan ve satın alındığını
gösteren alındı belgesi olmayan isteklilerin teklif zarfları değerlendirmeye alınmaz)

S-Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterIer

5.1.İş Deneyim Belgeleri :İsteklinin son 10 yıl içinde yurt içinde veya yuıt dışında kamu ve özel
sektörde sözleşme bedelinin en az o/o50 si oranında gerçekleştirdiği veya o/o50 si oranında denetlendiği
veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini
gösteren ve teklif edilen bedelin 7o50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim
belgesi

Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Yapım
işlerinde benzer iş grupları tebliğ" ekinde yer alan (A) Alt yapı işleri V. GRUP Karayolları işleri
(Altyapı+Ustyapı) Grubu benzer işler sayılacaktır. Ihale konu iş deneyiminde değer|endirilecek benzer
işlere ait tebliğde yer alan denk işler ile benzeri işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri,
mimar, peyzaj mimarı ve inşaat mühendisliğidir.

5.2.Isteklinin (1) adet teknik personel olarak Inşaat Mühendisi, mimar veya Inşaat Teknikeri
inşaat ma.hallinde bulundurulacağına dair teknik personel taahhütnamesi vermesi gerekir.

5.3.Ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz
5.4.Ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6- İnale doküman dosyası; Şarkikaraağaç Ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde

görülebilir ve Şarkikaraağaç Ziraat Bankası nezdindeki TR80 0001 0001 3532 2858 9850 04 nolu
hesaba ihale doküman bedeli olarak 1.000,00 Tl.yatırmaları karşılığında aynı adresten temin edilebilir
veya Köylere Hizmet Götürme Birliği Tarihi Hükümet Konağı 2 ncü kat adresinden satın alınabilir.

7-Istekliler tekliflerini, Birim Fiyat üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle Birim Fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

8-Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Köylere Hizmet Götürme Birliği Ihale Komisyonu
Başkanlığına teslim edilebilir. Posta ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

9-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 150 (Yüz elli) takvim günü olmalıdır.
10.l-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
ll-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.
12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13-IhaIeye sadece yerli istekliler katılabilecektir
14-Bu işe ait hakediş ödemeleri; Yapı denetim görevlisi tarafından hazırlanan ve idare tarafından

onaylanan hakedişler ay bitiminden sonra ayda en fazla iki defa olmak üzere onaylı harcama listesi
formatında bir üst yazı ile idare tarafından ILBANK Antalya Bölge Müdürlüğüne gönderilecek ve
ödemesi ILBANK Antalya Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır. Odenek tahsisi ve ödeme aşamasında
doğabilecek gecikmelerden dolayı Bi rlik Başkanl ığımız sorum lu değildir.

lS-Şarkikaraağaç Köylere Hizmet Götürme Birliği 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi ol
ihaleyi yap|p yapmamakta tamamen serbesttir
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