
1-Idarenin
a) Adresi : Hükümet Konağı Kat:3 Şarkikaraağaç

: Tel: 0 246 4|t 34 57 Faks: 0 246 4Il 4504

c) Elektronik posta adresi
2-Ihale konusu vapım işinin

Salur Köyü Içme Suyu Pompasına Güneş Enerjili Sistem
kurulması

b) Yapılacağı yer Isparta İli Şarkikaraağaç Salur Köyü

c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzaladığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün
içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır.

d) Işin süresi :Yer tesliminden itibaren 60 (Atmlş) takvim günüdür

3-Ihalenin
a) Yapılacağı yer : Kaymakamlık Toplantı Salonu-Şarkikaraağaç

b) Tarihi Ve saati

c) Ihale Usulü :Ihale 26506 Sayıh .Birlik lhale Yönetmeliğinin 18.
maddesine göre Açık Ihale Usulü ile ihale edilecektir

4-İhaleye katılabitme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulana.cak kriterler:

4.1 lhaleye katllma şaıtları ve istenilen belgeler:
a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarasl ile elektronik

posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış

ilgisine göre l'lcaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzet kisi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
velveya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda atınmış, tüzel kişiliğin
sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Imza Beyannamesi veya Imza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ]lcaret Sicil Gazetesi veya bu hususları

tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d)Şekli ve içeriği Idari Şartnamede belirtilen teklif mektubu
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekIi adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile

noter tasdikli imza sirküsü
f) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. Maddesinin a,6, c, ç, d, e, t, 9, ğ

bentterinde sayılan durumIarda olunmadığına dair taahhütname,
g) şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu (Okunaklı, silinti, kazıntı ve

karalama olmayacakir)
h) İsteklilerin oıtak giriŞim olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı veya

konsorsiyum beyannamesi.
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge (İhale dokumanı satın almayan ve satın aldığını

gösteren alındı belgesi oImayan isteklinin teklif zarfı değerlendirmeye alınmaz)
i)isteklinin iş ortağı olması halinde, (b),(c),(d),(g) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça

ayrı ayrı verilmesi zorunIudur.
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Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinden

b) Telefon ve faks
numarasl

a) Niteliği, türü, miktarı

: 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 9.30



j) Istekliler teklif ettikleri bedelinin o/o3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir

5.1- Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken Kriterler
5.1.1 Iş Deneyim Belgeleri: Isteklinin son beş yıl içinde yuıt içinde veya yurt dışında kamu ve

özel sektörde sözleşme bedelinin en az o/o50 oranında gerçekleştirdiği veya o/o50 oranında
denetlendiği veya yöneüiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili
deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin o/o50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin
iş deneyim belgesi.

Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 2796l sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "
elektrik işleri bölümü IV. Grup 1 Kw altı elektrik tesisat ve kesintisiz güç kaynağı tesisat işleri benzer iş
olarak kabul edilecektir.

5.1.2.İhale doküman dosyası Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde
görülebilir ve Şarkikaraağaç Ziraat Bankası nezdindeki TR80 0001 001 3532 2B5B 9850 04 nolu
hesaba ihale doküman bedeli olarak 250.00 TL (İkiyüz) yatırmaları karşılığı aynı adresten temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6-Teklifler ihale saatine kadar Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne
verilecektir. Posta veya İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen ihale dosyası kabul
edilmeyecektir.

7-Ihaleye sadece yerli istekliler katllabilecektir.
8-İstekliler tekliflerini, Anahtar Teslim Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle Anahtar Teslımi Götürü Bedel Sözleşme imzalanacaktır.
9-Verilen tekliflerin geçerliIik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü

olacaktır.
10- Konsorsiyum olarak teklif verilemez.
11- 298896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı

Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği, ihaleye katılacak olan Gerçek
kişi/tüzel Kişilerin başta FETO/PYD terör örgütü olmak üzere terör örgütleri ile iltihakı veya irtibatının
olduğu güvenlik soruşturması iIe tespit edilenler ihaleye katılamazlar. Katıldığı tespit edilenler ihaleden
men edilir.

12- Şarkikaraağaç Köylere Hizmet Götürme Birliği 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp,
ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
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ixaı-ı iı_aırr
Şarkikaraağaç İlçesi Köytere Hizmet Götürme Birliğİnden

1-Ida ln
a Adresi : Hükümet Kon lKat:3 arkikaraa ave faksb) Telefon
numarasl

: Tel: 0 246 41l 34 57 Faks: 0 246 4|7 4504

adresic Elektronik
2- in in

a) Niteliği, türü, miktarı Sarıkaya Köyü İçme S
sistem kurulmasl

uyu Pompasüna Güneş Enerjili

b) Yapılacağı yer Isparta Ili Şarkika raağaç Sankaya Köyü

c) Işe başlama tarih i m za da fta h et n t renbağ nu9
eris nde r ste m a raa k naba caa rktı

d) Işin süresi
u üder 06 Atm kvLd m( n ru)ş 9

3- lenin
a) Yapılacağı yer Toplanh Salonu-Şarkikaraağaç:Kaymakamlık

b) Tarihi ve saati ayıs 2018 Pazartesi günü saat 9,|f:14M

c) Ihale Usulü :Ihale 26506 Sayılı Birlik
maddesine göre Açık İhale

Ihale Yönetmeliğinin
usulü ile ihale edilecektir

4-İhaleye katılabilme şartıarı ve İstenİten belgeler ile yeterlİk değertendirmesindeuygulanacak kriterler:
+.| rJıl|eve kahtma şartlart ve istenilen betgeler:
a) Tebligat iÇin adres beYanı; ayrıca irtibat için İİlefon nu.arurı ve faks numarası ile elektronikposta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

c) Teklif vermeye yetkili o|duğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza bevannamesi.

Tüzel kiŞi olması halinde, ilgjsine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzelkiŞiliğin Yönetimindeki görevlileri,.belirten so1 durumu g'ösİerir lıcaret'siiiı cazet6ii veya bu hususlarıtevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza-sirküleri.
d)Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu
e) V_ekaleten ihaleYe katllma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ilenoter tasdikli imza sirküsü

meliğinin 11. Maddesinin a, b, c, ç, d, e, t, g, ğ

".llü',lİllİ';*,ubu (okunakıı, siıinti, kazınt| ve

. h) Isteklilerin ortak giriŞim olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede be|irtilen iş ortaklığı veyakonsorsiyum beyannamesi.
ı) Ihale dokümanlnln satln alındığına dair belge (İhale dokumanı satın almayan ve satın aldığınıgösteren alındı belgesi olmayan isteklinh teklif zarfı ieğerlendirmeye alınmaz)

i)Isteklinin iŞ ortağl olması halinde, (b),(c),(d),(gj bentlerind6 v"İ.ırn 6"ıgelerin her bir ortakçaayrı ayrı verilmesi zorunIudur.

l

Sözleşmenin 5 (Beş)

tesliminden itibaren

18.



j) İstekliler teklif ettikleri bedelinin o/o3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir

5.1- Mesleki Ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken Kriterler
5.1.1 IŞ Deneyim Belgeleri: İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veyİ yurt dışında kamu ve

özel sektörde sözleşme bedelinin en az o/o50 oranında gerçe(leştirdiğİ ueya ouo5o oranında
denetlendiği VeYa yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya 

'benzer 
işlerle ilgili

deneYimini gösteren Ve teklif edilen bedelin o/o50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişİin
iş deneyim belgesi.

Bu ihalede benzer iŞ olarak 11.06.2011 tarih ve 27967 sayıh Resmi Gazetede yayımlanan ,,

elektrik iŞleri bölümü IV. Grup 1 Kw altı elektrik tesisat ve kesintisiz güç kaynağı tesisat ijıeİi uenzer iş
olarak kabul edilecektir.

5.1.2.ihale doküman dosyasl Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde
görülebilir ve Şarkikaraağaç ziaat Bankası nezdindeki TR80 ooo1 001 3532 2858 9850 04 nolu
hesaba ihale doküman bedeli olarak 250.00 Tt 1İl<lyliz1 yatırmaları karşılığı aynı adresten temin
edilebi|ir. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zoruıluaur.

6-Teklifler ihale saatine 
_ 
kadar Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği,ne

verilecektir. Posta veya İadeli taahhütlü postİ 
-vasıİasıyla 

gönderilen ihale dosyası kİbul
edilmeyecektir.

7-Ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8-Istekliler tekliflerini. Anahtar Teslim Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle Anahtar Testimi Götürü Bedel sözteşme imzalanacaktır.
_ .9-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, iha|e tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü

olacakbr.
10- Konsorsiyum olarak teklif verilemez.
11- 298896 saYılı Resmi Gazetede yayımlanan 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı

Düzenlemeler YaPılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği, ihaleye katılacak olan Gerçek
k§i/tüzel KiŞilerin başta FETO/PYD terör örgütü olmak üzere terör örğütleri ile iltihakı veya irtibatının
o|duğu güvenlik soruşturması ile tespit edilenler ihaleye katılamazlar. Katıldığı tespit edilenler ihaleden
men edilir.

_ . 12- Şarkikaraağaç Köylere Hizmet Götürme Birliği 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp,
ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
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IHALE İLANI
Şarkikaraağaç ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinden

1 a

a Adresi : Hükümet Kona lKat:3 arkikaraa ave faksb) Telefon
numarasl

: Tel: 0 246 4It 34 57 Faks: 0 246 4tI 4504

osta adresic Elektronik
kon u2- h

a) Niteliği, türü, miktarı Kıyakdede Köyü İçme S
sistem kurulması

mpasına Güneş Enerjiliuyu Po

b) Yapılacağı yer Isparta Ili Şarkikaraağ aç Kıyakdede Köyü

c) Işe başlama tarihi Sözl ne n mzaeşm da rlta teh n bti ağ ren 5 eB un( )ş sre is dn e r tes m ra kaa e ba an a khca rd) Işin süresi ( )iti uer ste m dn ne ba nre 60 tmA ta kv m un ud rş s
3- alen

a) Yapılacağı yer : Kaymakamlık Topl anb salonu-Şarkikaraağaç

b) Tarihi Ve saati : 14 Mayls 2018 Pazartesi günü saat 10.g0

hale Usu|ü :Ihale 26506 Sayılı B
maddesine göre Açık İh

e Yönetmeliğinin
ile iha|e edilecektir

18.irlik İha|
ale Usulü

4-İhateye katılabi]me şartıarı ve jstenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesindeuygulanacak kriterler:
4.1 İhaıeye katııma şarttarı ve istenııen belgeler:
a) Teb|igat için adres beyanı; ayrıca irtibat için tllefon nrmarurı ve faks numarası ile elektronikposta adresi.

veya Sanayi Odası Belgesi.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza sirküleri.
_1- 

Geaek kişi olması halinde, notei tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kiŞi olmas| halinde, ilgjsine göre tüzel kişiliğin ort.İurİ, üyeleri veya kurucuları ile tüzelkiŞiliğin Yönetimindeki görevlileri.belirten soin durumu gösİerir Ticaret Siİil caretİİi u"ya bu hususlarıtevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza-sirküleri.
d)Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ilenoter tasdikli imza sirküsü

meliğinin 11. Maddesinin a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ
hhütname,

nen teklif mektubu (okunaklı, silinti, kazıntı ve

kli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı veya

ı) Ihale dokÜmanlnln satn alındığına dair belge (İhale dokumanı sabn almayan ve satın aldığınıgösteren alındı 
.belgesi olmayan isteklinin teklif zarfı 

"dejerlendlrmey" aı,n.arf -'- '-
i)Isteklinin iŞ ortağı olması halinde, (b),(c),(d ı,(gj bentlerinde y"ı. aıİn 6eıgelerin her bir ortakçaayrı ayrı verilmesi zorunludur.

1
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j) Istekliler teklif ettikleri bedelinin o/o3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat verecek|erdir

5.1- Mesleki Ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken Kriterler
. 5.1.1 İŞ DeneYİm eeİgelerl: İstel<linin s6n beş yıl içindJ yurt içinde ,eyİ yu.t J,şınoa kamu veözel sektörde sözleŞme bedelinin en az o/o50 oranında gerçekİeştirdiğİ uuyu %so oranında

denetlendiği veYa Yönettiği idarece kusursuz kabul edi|en itıal-e tonusu ış 
"r"ya'u"nre1 

işlerle ilgili
deneYimini gösteren Ve teklif edilen bedelin o/o5O oranından az olmamak tiİere İek sözleşmeye ilişkin
iş deneyim belgesi.

Bu ihalede benzer iŞ olarak 11.06.2011 tarih ve 2796t sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ..

elektrik iŞleri bölümü IV. Grup 1 Kw altı elektrik tesisat ve kesintisiz güç kaynağı tesisat işleİi benzer iş
olarak kabul edilecektir.

5.1.2.İhale doküman dosyası Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde
görülebilir ve Şarkikaraağaç Ziraat Bankası nezdindeki TR80 0001 oo1 3532 2858 9850 04 nolu
hesaba ihale doküman bedeli olarak 250.00 TL 1İtlyliz; yatırmaları karşılığı aynı adresten temin
edi|ebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunl,jdur.

5-Teklifler ihale saatine. kadar Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği,ne
verilecektir. Posta VeYa İadeli taahhütlü postİ 

-vasıtasıyla 
gönderilen ihale dosyası kabul

edilmeyecektir.
7-İhaleye sadece yerli istekliler katllabilecektir.
8-Istekliler tekliflerini, Anahtar Teslim Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle Anahtar Teslimi Götürü Bedet sözleşme imzalanacaktır.
. .9-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü

olacaktır.
10- Konsorsiyum olarak teklif verilemez.
11- 298896 saYılı Resmi Gazetede yayımlanan 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı

Düzenlemeler YaPılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gere6i, ihaleye katılacak olan Gerçek
k§i/tüzel KiŞilerin baŞta FETO/PYD terör örgütü olmak üzere terör örgütleri ile iltihakı veya irtibatının
olduğu güvenlik soruşturması ile tespit edilenler ihaleye katılamazlar. Katıldığı tespit edilenler ihaleden
men edilir.

12- ŞarkikaraağaÇ Köylere Hizmet Götürme Birliği 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp,
ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
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1- nin
a Adresi : Hükümet Kona arkıkara alKat:3b) Telefon ve faks
numarasl

: Tel: 0 246 4|l 34 57 Faks: 0 246 4l:- 4504

adresic Elektronik
2-Ihal usu

a) Niteliği, türü, miktarı Isparta Ili Şarkik
Depo Tadilatı

araağaç Sarıkaya Köyü çme Suyu

rb IYa ılaca rkikaraa aKöarta i Sarıa
c) Işe başlama tarihi söz n n m da rta h nteeşm tl rba en 5ğ Be nu( ş) 9

ris nde r raa ka bae na caa rktı
d) IŞin süresi ( beş) uer baiti nre rKı k kvim nu du r9

3-Ihal
a) Yapılacağı yer Toplantı Salonu-Şarkikaraağaç:Kaymakamlık

b) Tarihi Ve saati Pazartesi günü saat 10,15:14 Mayıs 2018

c) Ihale Usulü :Birlik
ihale

Yöha e netm el n n m a dd se nğ e reo ks Aç
suU u e ah e

. . 4-Ihaleye katılabilme Şartlan Ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:

4.1ihaleye katılma şartları Ve istenilen belgeler:
a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numaras| ile elektronikposta adresi.
b) Mevzuatı gereği kaytlı o|duğu l'lcaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

Tüzel kiŞi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüze|kiŞiliğin Yönetimindeki görevlileri belirten so; durumu g-ös[eriricaret'siciı cazeİ!İi veya bu hususıan
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imzJ sirküleri.

d) Vekaleten ihaleYe katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli veka|etnamesi ile
noter tasdikli imza sirküsü

e) Köylere Hizmet Götürme Bir|iği İhale Yönetmeliğinin 11. Maddesinin a, b, c, ç, d, e, t, 9, ğbentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair taahhütİame,
. 0 Şekli ve iÇeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu (okunaklı, silinti, kazıntı vekaralama olmayacaktır)

IHALE ILANI
Şarkikaraağaç İtçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinden

g) Isteklilerin ortak girişim olması halinde , şekli ve içeriği şartnamede be|irtilen iş ortak|ığı veya
konsorsiyum beyannamesi.

h) Ihale dokümanının sahn alı
aldığını gösteren alındı belgesi olmayan

ı)Isteklinin iş ortağı olması halind
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

i) İstekliler teklif ettikleri bedelin
geçici teminat vereceklerdir

ndığına dair belge (İhale dokumanı satın almayan ve satn
isteklinin tekl|f zarfı değerlendirmeye alınmaz)

e, (b),(c),(d),(g) bentlerinde yer alan belgelerİn her bir ortakça

in %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

teslimi
teslıminden 45

1B.
edilecektir

1



5.1- Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken Kriterler
5.1.1 Iş Deneyim Belgeleri: Isteklinin son on yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu ve özel

sektörde sözleşme bedenlin en az o/o50 si oranında gerçekleştirdiği veya o/o50 oranında denetlendiği
veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini
gösteren ve teklif edilen bedelin o/o50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim
belgesi.

5.1.2 Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 2796l sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
"Yapım işlerinde benzer İş Grupları Tebliği" ekinde yer alan B (IID grup bina işleri ve su deposu yapım
işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

Yapım işleri iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan denk işler ile
benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık. bölümleri İnşaat mühendisliği' dir.

5.1.3.İhale doküman dosyası Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde
görülebilir ve Şarkikaraağaç ziraat Bankası nezdindeki TR80 0001 001 3532 2858 9850 04 nolu
hesaba ihale doküman bedeli olarak 150,00 TL (Yüz elli TL.) yatırmaları karşılığı aynı adresten temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6-Teklifler ihale saatine kadar Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne verilecektir.
Posta veya İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen ihale dosyası kabul edilmeyecektir.

7-Ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8-İstekliler tekliflerini, Anahtar Teslim Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
9-Ekonomik açıdan en avantajll teklif sadece fiyat esaslna göre belirlenecektir.
lo-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmlş) takvim günü

olaca ktır.
11-29896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı

Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği,ihaleye katılacak olan
Gerçekffüzel Kişilerin başta FETÖ/PDY terör örgütü olmak üzere, terör örgüt|eri ile iltisakl Veya
irtibatının olduğu güvenlik soruşturması ile tespit edilenler ihaleye katılamazlar, katıldığı tespit
edilenler ihaleden men edilir.

12- Konsorsiyum olarak teklif verilemez.
l3-Şarkikaraağaç Köylere Hizmet Götürme Bnüği 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp,

ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
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1 a
a Adresi : Hükümet Kon I Kat:3 rkikara ave faksb) Telefon
numarasl

: Tel: 0 246 4|l 34 57 Faks :0 246 4ll 4504

adresic Elektronik
lnlu2- h

Niteliği, türü, miktarıa) sparta
erfi

] I arkikar FŞ larakı oKaağaç I uSyü çm De oyu pT B sna Tad lat

b IYa ılaca Is arta Ili rkikaraa a Fakılar Kö
c) başlama tarihi rta h nte t baren nu(Beş) 9srl n ed r aa rak ab an a ktıca rd) in süresi titesl m n ed n ba nre 4 Kl5 rk eb ta( kvim nu u u rd)ş 93 leni
a) Yapılacağı yer :Kaymakamlık Topl onu-Şarkikaraağaçantl sal

b) Tarihi Ve saati :14 Mayls 2018 Pazartesi günü saat 1o.}0

hale Usu|ü B rl k hI a e önetm n n amğ esidd ne re kgö Açı
İha U us u e ah e ed ktice r

İHALE İLANI
Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hizmet Götüıme Birliğinden

kri,.rf;:|'|uY" 
katılabilme Şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

4.1lhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

,or,u uX)rul?.o"'at 
iÇin adres beYanı; aYrıca ırtiuaİ Çin telefon numarası ve faks numarası i|e elektronik

İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
mza beyannamesi.

liğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
sterjr Tjcaret Sicil Gazetesi veya bu hususları
irküleri.

adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile

inin 11. Maddesinin a, b, c, ç, d, e, t, g, ğame,
nen teklif mektubu (okunaklı, silinti. kazıntı ve

*".r"$rİİ"#'j!ll 
ortak.9iri§im olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortak||ğı veya

belge (İhale dokumanı satın almayan ve satın
lif zarfı değerlendirmeye alınmaz)
(9) bentlerinde yer alan belgelerln her bir ortakça

i) İstekliler teklif ettikleri bedelinin o/o3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda9eçici teminat vereceklerdir

l

Sözleşmenin imzaladığı 5
teslimi

:Yer

c)
18.



5.1- Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken Kriterler
5.1.1 Iş Deneyim Belgeleri: Isteklinin son on yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu ve özel

sektörde sözleşme bedenlin en az o/o50 si oranında gerçekleştirdiği veya o/o5O oranında denetlendiği
veya yönettiği idarece kusursuz kabul ediIen ihale konusu iş veya benzer işlerle iIgili deneyimini
gösteren ve teklif edilen bedelin o/o5O oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim
belgesi.

5.1.2 Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
"Yapım işlerinde benzer İş Gruplan Tebliği" ekinde yer alan B (III) grup bina işleri ve su deposu yapım
işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

Yapım işleri iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan denk işler ile
benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri İnşaat mühendisliği' dir.

5.1.3.İhale doküman dosyası Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde
görülebilir ve Şarkikaraağaç ziraat Bankası nezdindeki TR80 0001 001 3532 2858 9850 04 nolu
hesaba ihale doküman bedeli olarak 150,00 TL (Yüz elli TL.) yatırmaIarı karşılığı aynı adresten temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın aImaları zorunludur.

6-Teklifler ihate saatine kadar Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne verilecektir.
Posta veya İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen ihaİe dosyası kabul edilmeyecektir.

7-Ihaleye sadece yerli istekliler katlabilecektir.
B-Istekliler tekliflerini, Anahtar Teslim Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacakttr.
9-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
10-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmış) takvim günü

olaca kh r.
11-29896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı

Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği,ihaleye katılacak olan
GerçeÇ|-üzel Kişilerin başta FETÖ/PDY terör örgütü olmak üzere, teiör örgütleri ile iltisakı Veya
irtibahnln olduğu güvenlik soruşturmasl ile tespit edilenler ihaleye kahlamazlar, katıldığı tespit
edilenler ihaleden men edilir.

12- Konsorsiyum olarak tek]if verilemez.
l3-Şarkikaraağaç Köylere Hizmet Götürme Bırliği 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp,

ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
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ixıı-e iLAIür
Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinden

1-Idarenin
a) Adresi : Hükümet Konağı Kat:3 Şarkikaraağaç
b) Telefon ve faks
numarasl

: Tel: 0 246 4IL 34 57 Faks: 0 246 4LL 4504

c) Elektronik posta adresi
2-Ihale konusu vaoım isinin

a) Niteliği, türü, miktarl Isparta İli Şarkikaraağaç Yukarıdinek Köyü Içme Sulu
Depo Tadilatı

b) Yapılacağı yer Isparta İli Şarkikaraağaç İlçesi Yukandinek Köyü
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzaladığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün

içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır.
d) Işin süresi :Yer tesliminden itibaren 45 (Kırk beş) takvim günüdür

3-Ihalenin
a) Yapılacağı yer : Kaymakamllk Toplantı Salonu-Şarkikaraağaç

:14 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 10,,|5b) Tarihi Ve saati

:Birlik Ihale Yönetmeli ğinin 18. maddesine göre Açık
ıhale usulü ile ihale edilecektir

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:

4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Teb|igat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarasl ile elektronik

posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu 'llcaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış

ilgisine göre icaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgiIi Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2. rizel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu llcaret

ve/veya Sanayi odasından, ilk itan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Imza Beyannamesi veya Imza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları/ üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri be|irten son durumu gösterir l'lcaret Sicil Gazetesi veya bu hususları

tevsik eden 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. Maddesinin a, b, c, ç, d, e, t, g, ğ

bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair taahhütname,

0 şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu (Okunaklı, silinti, kazıntı ve
karalama olmayacaktır)

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı veya
konsorsiyum beyannamesi.

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge (İhale dokumanı satın almayan Ve satln
aldığını gösteren alındı belgesi olmayan isteklinin teklif zaı,fı değerlendirmeye alınmaz)

ı)İstek|inin iş ortağı olması halinde, (b),(c),(d),(g) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayn verilmesi zorunludur.

i) İstekliler tektif ettikleri bedelinin o/o3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir

1

c) iha|e Usulü



5.1- Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşımas| gereken Kriterler
5.1,1 İŞ Deneyim Belgeleri: İsteklinin son on yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu ve özel

sektörde sözleşme bedenlin en az o/o50 si oranında gerçekleştirdiği veya o/o50 oranında denet|endiği
VeYa yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini
gösteren ve teklif edilen bedelin o/o50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim
belgesi.

5.1.2 Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.201r tarih ve 27961 sayıtı Resmi Gazetede yayımlanan
"Yapım işlerinde benzer İş Gruplan Tebliği" ekinde yer alan B (III) grup bina işleri ve su depoİu yapım
işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

YaPım işleri iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan denk işler ile
benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri İnşaat mühendisliği' dir.

5.1.3.Ihale doküman dosyası Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde
görülebilir ve Şarkikaraağaç ziraat Bankası nezdindeki TR80 ooo1 0O1 3532 2858 9B5o 04 nolu
hesaba ihale doküman bedeli olarak 150,00 TL (Yüz elli TL.) yatırmaları karşılığı aynı adresten temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale doıümanını satın almaları zorunludur.

6-Teklifler ihale saatine kadar Şarkikaraağaç İlçesi Köy|ere Hizmet Götürme Birliği'ne verilecektir.
Posta veya İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen ihaİe dosyası kabul edilmeyec-ektir.

7-Ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8-Istekliler tekliflerini, Anahtar Teslim Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine lhale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
9-Ekonomik açıdan en avantajh teklif sadece fiyat esastna göre belirlenecektir.
10-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmış) takvim günü

olacaktlr.
11-29896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı

Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği,ihaleye katılacak olan
Gerçekffüzel Kişi|erin başta FETÖ/PDY terör örgütü olmak üzere, teİör örgütleİi ile iltisakı veya
irtibatının olduğu güvenlik soruşturması ile tespit edilenler ihaleye katılamazlar, katıldığı tespit
edilenler ihaleden men edilir.

12- Konsorsiyum olarak teklif verilemez.
l3-Şarkikaraağaç Köylere Hizmet Götürme Bırliği 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp,

ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
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IHALE ILANI
Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinden

1 ln
a) Adresi : Hükümet Konağı Kat:3 Şarkikaraağaç
b) Telefon
numarasl

ve faks : Tel: 0 246 4ll34 57 Faks: 0 246 4|L 4504

c) Elektronik posta adresi
2-Ihale konusu vaoım isinin

a) Niteliği, türü, miktarı Isparta İli Şarkikaraağaç Belceğiz Köyü İçme Sulu
Depo Tadilatı

b) Yapılacağı yer Isparta İli Şarkikaraağaç İlçesi Belceğiz Köyü
c) Işe başlama tarihi :Sözleşmenin imzaladığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün

içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır.
d) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 45 (Kırk beş) takvim günüdür

3- h I

: Kaymakamlık Toplantı Salonu-Şarkikaraağaç

b) Tarihi Ve saati :14 Mayls 2018 Pazartesi günü saat 11.00

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

a) Yapılacağı yer

4-İha|eye katılabilme şartlan ve istenllen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:

4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik

posta adresi.
b) Me\rzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2, Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 1icaret

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

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Tlcaret Sicil Gazetesi veya bu hususları
tevsik eden 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. N4addesinin a, b, c, ç, d, e, t, g, ğ
bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair taahhütname,

Q Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu (Okunaklı, silinti, kazıntı ve
karalama olmayacaktır)

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı veya
konsorsiyum beyannamesi.

h) Ihale dokümanınln satın alındığına dair belge (Ihale dokumanı satın almayan Ve satln
aldığını gösteren alındı belgesi olmayan isteklinin teklif zarfı değerlendirmeye alınmaz)

ı)İstek|inin iş ortağı olması halinde, (b),(c),(d),(g) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

i) İstekliler teklif ettikleri bedelinin o/o3'ünden az oImamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir

1



5.1- Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken Kriterler
5.1.1 İş Deneyim Belgeleri: İsteklinin son on yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu ve özel

sektörde sözleşme bedenlin en az o/o50 si oranında gerçekleştirdiği veya o/o50 oranında denetlendiği
veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini
gösteren ve teklif edilen bedelin o/o50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim
belgesi.

5.1.2 Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayıh Resmi Gazetede yayımlanan
"Yapım işlerinde benzer İş Gruplan Tebliği" ekinde yer alan B (III) grup bina işleri ve su deposu yapım
işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

Yapım işleri iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan denk işler ile
benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri İnşaat mühendisliği' dir.

5.1.3.İhale doküman dosyası Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde
görülebilir ve Şarkikaraağaç Ziraat Bankası nezdindeki TR80 0001 001 3532 2858 9850 04 nolu
hesaba ihale doküman bedeli olarak 150,00 TL (Yüz elli TL.) yatırmaları karşılığı aynı adresten temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6-Teklifler ihale saatine kadar Şarkikaraağaç İçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne verilecektir.
Posta veya İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen ihale dosyası kabul edilmeyecektir.

7-İhaleye sadece yerli istekliler kattlabilecektir.
8-İstekliler tekliflerini, Anahtar Teslim Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
9-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
1O-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmüş) takvim günü

olaca ktır.
11-29896 sayı|ı Resmi Gazetede yayımlanan 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı

Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği,ihaleye katılacak olan
GerçeÇtüzel Kişilerin başta FETÖ/PDY terör örgütü olmak üzere, terör örgütleri ile iltisakı veya
irtibatının olduğu güvenlik soruşturması ile tespit edilenler ihaleye katılamazlar, katıldığı tespit
edilen|er ihaleden men edilir.

12- Konsorsiyum olarak teklif verilemez.
l3-Şarkikaraağaç Köylere Hizmet Götürme Birliği 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp,

ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
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inaı-r iı-aı,ır
Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinden

1-Idarenin
a) Adresi : Hükümet Konağı Kat:3 Şarkikaraağaç
b) Telefon
numarasl

ve faks : Tel: 0 246 4L| 34 57 Faks: 0 246 4|l 4504

c) Elektronik posta adresi
2-Ihale konusu Vaplm iŞinin

a) Niteliği, türü, miktarı Isparta İli Şarkikaraağaç Yassıbel Köyü İçme Sulu
Depo Tadilatı

b) Yapılacağı yer Isparta Ili Şarkikaraağaç llçesi Yasslbel Köyü
c) Işe baŞlama tarihi :Sözleşmenin imzaladığı tarihten itibaren 5 (Beş) 9ün

içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır.
d) Işin süresi :Yer tesliminden itibaren 45 (Kırk beş) takvim günüdür

3-Ihalenin
a) YapıIacağı yer :Kaymakamlık Toplantı Salonu-Şarkikaraağaç

:14 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 11.|5b) Tarihi ve saati

:Birlik Ihale Yönetmeliğinin 18. maddesine göre Açık
Ihale usulü ile ihale edilecektir

c) Ihale Usulü

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen be|geler ile yeterlik değertendirmesinde uygulanacak
kriterler:

4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik

posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış

ilgisine göre 1icaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuah gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu llcaret

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

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza SirküIeri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir'ncaret Sicil Gazetesi veya bu hususları
tevsik eden 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. Maddesinin a, b, c, ç, d, e, f ,9, ğ
bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair taahhütname,

f) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu (okunaklı, silinti, kazıntı ve
karalama olmayacaktır)

g) Isteklilerin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği şatnamede belirtilen iş ortaklığı veya
konsorsiyum beyannamesi.

h) İhale dokümanının satln allndlğlna dair belge (İhale dokumant satln almayan Ve satln
aldığını gösteren alındı belgesi olmayan isteklinin teklif zarfı değerlendirmeye alınmaz)

ı)İstek|in|n iş ortağı o|ması halinde, (b),(c),(d),(g) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

i) İstekliler teklif ettikleri bedelinin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir
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5.1- Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken Kriterler
5.1.1 Iş Deneyim Belgeleri: Isteklinin son on yıl içinde yuıt içinde veya yurt dışında kamu ve özel

sektörde sözleşme bedenlin en az o/o50 si oranında gerçekleştirdiği veya %50 oranında denetlendiği
veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini
gösteren ve teklif edilen bedelin o/o50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim
belgesi.

5.1.2 Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
"Yapım işlerinde benzer İş Gruplan Tebliği" ekinde yer alan B (III) grup bina işleri ve su deposu yapım
işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

Yapım işleri iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan denk işler ile
benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık. bölümleri İnşaat mühendisliği' dir.

5.1.3.İhale doküman dosyası Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde
görülebilir ve Şarkikaraağaç Ziraat Bankası nezdindeki TR80 0001 001 3532 2858 9850 04 nolu
hesaba ihale doküman bedeli olarak 150,00 TL (Yüz eIli TL.) yatırmaları karşılığı aynı adresten temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6-Teklifler ihale saatine kadar Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne verilecektir.
Posta veya İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen ihale dosyası kabul edilmeyecektir.

7-Ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8-Istekliler tekliflerini, Anahtar Teslim Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhaüe sonucu,

üzerine ihale yaptlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktür.
9-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
10-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmış) takvim günü

olacaktlr.
11-29896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı

Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği,ihaleye katılacak olan
Gerçek|-üzel Kişilerin başta FETÖ/PDY terör örgütü olmak üzere, terör örgütleri ile ittisakl Veya
iıtibatının olduğu güvenlik soruşturması ile tespit edilenler ihaleye katılamazlar, katıldığı tespit
edilenler ihaleden men edilir.

12- Konsorsiyum olarak teklif verilemez.
l3-Şarkikaraağaç Köylere Hizmet Götürme Bnfiği 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp,

ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
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IHALE ILANI
Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hızmet Götürme Birliğınden

1-Idarenin
a) Adresi : Hükümet Konağt Kat:3 ŞarkikaraağaÇ

: Tel: 0 246 4|| 34 57 Fak: 0 246 4Il 4504

c) Elektronik posta adresi
2-İhale konusu Vapım işinin

a) Niteliği, türü, miktarı Isparta İli Şarkikaraağaç Armutlu Köyü İçme Suyu
Depo Tadilatı

b) Yapılacağı yer Isparta İli Şarkikaraağaç İtçesi Armutlu Köyü
c) IŞe başlama tarihi :Sözleşmenin imzaladığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün

içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır.
d) Işin süresi :Yer tesliminden itibaren 45 (Kırk beş) takvim günüdür

3-Ihalenin
:Kaymakamlık Toplantı Salonu-Şarkikaraağaç

b) Tarihi Ve saati :14 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 1'-30

c) Ihale Usulü :Birlik lhale Yönetmeliğinin 18. maddesine göre Açlk
ıhale usulü ile ihale edilecektir

b) Telefon ve faks
numarasl

a) Yapılacağı yer

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:

4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik

posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu 1icaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış

ilgisine göre 1icaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıt|ı olduğunu gösterir belge,
2. Tizel kişi olması halinde, mewuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu llcaret

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

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

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir l'lcaret Sici| Gazetesl veya bu hususları
tevsik eden 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. Maddesinin a,6, c, ç, d, e, t, g, ğ

bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair taahhütname,
f) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu (Okunaklı, silinti, kazıntı ve

karalama olmayacaktır)
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı veya

konsorsiyum beyannamesi.
h) Ihale dokümanının satın alındığına dair belge (Ihale dokumanı satn almayan ve sahn

aldığını gösteren alındı belgesi olmayan isteklinin teklif zarfı değerlendirmeye alınmaz)
ı)İsteklinin iş ortağı olması hatinde, (b),(c),(d),(g) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça

ayn ayrı verilmesi zorunludur.
i) İstekliler teklif ettikleri bedelinin o/o3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir

l



5.1- Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken Kriterler
5.1.1 İŞ Deneyim Belgeleri: İsteklinin son on yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu ve özel

sektörde sözleşme bedenlin en az o/o50 si oranında gerçekleştirdiği veya o/o50 oranında denetlendiği
VeYa Yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgiIi deneyimini
gösteren Ve teklif edilen bedelin Vo50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim
belgesi.

5.1.2 Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayı|ı Resmi Gazetede yayımlanan
"Yapım işlerinde benzer İş Grupları Tebliği" ekinde yer alan B (III) grup bina işleri ve su deposu yapım
işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

Yaplm işleri iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan denk işler ile
benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri İnşaat mühendisliği' dir.

5.1.3.Ihale doküman dosyası Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde
görülebilir ve Şarkikaraağaç ziaat Bankası nezdindeki TR80 0001 oO1 3532 2858 9850 04 nolu
hesaba ihale doküman bedeli olarak 150,00 TL (Yüz elli TL.) yatırmaları karşılığı aynı adresten temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale doİümanını satın almaları zorunludur.

6-Teklifler ihale saatine kadar Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne verilecektir.
Posta veya İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen ihaİe dosyası kabul edilmeyec-ektir.

7-Ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8-Istekliler tekliflerini, Anahtar Teslim Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacakür.
9-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
lO-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmış) takvim günü

olacaktır.
11-29896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı

Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği.ihaleye katılacak olan
GerçeÇl-üzel Kişilerin başta FETÖ/PDY terör örgütü olmak üzere, teİör örgütleri ile iltisakı veya
irtibatının olduğu güvenlik soruşturmasl ile tespit edilenIer ihaleye katılamazlar, katıldığı tespit
edilenler ihaleden men edilir.

12- Konsorsiyum olarak teklif verilemez.
l3-Şarkikaraağaç Köylere Hizmet Götürme Bnlıği 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp,

ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
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IHALE Iİ_ANI
Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinden

1-Idarenin
a) Adresi : Hükümet Konağl Kat:3 Şarkikaraağaç
b) Telefon
numarasl

Ve faks : Tel: 0 246 4Il 34 57 Faks: 0 246 4|l 4504

c) Elektronik posta adresi
2-Ihale konusu vaoım isinin

a) Niteliği, türü, miktarı Ispaıa İli Şarkikaraağaç Aşağıdinek Köyü İçme Suyu
Depo Tadilatı

b) Yapılacağı yer Isparta İl! ŞarkTkaraağaç İlçesi Aşağıdinek Koytı
c) Işe başlama tarihi :Sözleşmenin imzaladığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün

içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır.
d) Işin süresi :Yer tesliminden itibaren 45 (Kırk beş) takvlm günüdür

3-Ihalenin
a) Yapılacağı yer : Kaymakamlık Toplantı Salonu-Şarkikaraağaç

b) Tarihi Ve saati :14 Mayıs 2018 Pazartesi 9ünü saat 11 45
c) Ihale Usulü :Birlik lhale Yönetmeliğinin 18. maddesine göre Açık

Ihale usulü ile ihale edilecektir

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:

4.1 ihaleye katllma şartlarl ve istenilen belgeler:
a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik

posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış

ilgisine göre llcaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2. Tüzel kişi olması halinde, mewuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu llcaret

ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya iha|e tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, algisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

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

d) Veka|eten ihaleye katılma halinde, istekli adtna katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile
noter tasdikli imza sirküsü

e) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. Maddesinin a, b, c, ç, d, e, t, g, ğ
bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair taahhütname,

Q Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu (okunaklı, silinti, kazıntı ve
karalama olmayacaktır)

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

h) Ihale dokümanının satın alındığına dair belge (Ihale dokumanı satın almayan ve satın
aldığını gösteren alındı belgesi olmayan |steklinin teklif zarfı değerlendirmeye a|ınmaz)

ı)İsteklinin iş ortağı otması halinde, (b),(c),(d),(g) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

i) İstekliler teklif ettikleri bedelinin o/o3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir

l



5.1- Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken Kriterler
5.1.1 İŞ Deneyim Belgeleri: İsteklinin son on yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu ve özel

sektörde sözleşme bedenlin en az o/o50 si oranında gerçekleştirdiği veya o/o50 oranında denetlendiği
Veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini
gösteren Ve teklif edilen bedelin o/o50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim
belgesi.

5.1.2 Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
"Yapım işlerinde benzer İş Gruplan Tebliği" ekinde yer alan B (III) grup bina işleri ve su depoİu yapım
işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

Yapım işleri iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan denk işler ile
benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri İnşaat mühendisliği' dir.

5.1.3.Ihale doküman dosyası Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde
görülebilir ve Şarkikaraağaç ziaat Bankası nezdindeki TR80 0001 o01 3532 2858 9850 04 nolu
hesaba ihale doküman bedeli olarak 150,00 TL (Yüz elli TL.) yatırmaları karşılığı aynı adresten temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını sain almaları zorunludur.

6-Teklifler ihale saatine kadar Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne verilecektir.
Posta veya İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen ihaİe dosyası kabul edilmeyec-ektir.

7-Ihaleye sadece yerli IstekliIer katılabilecektir.
8-Istekliler tekliflerini, Anahtar Teslim Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktlr.
9-Ekonomik açıdan en avantajll teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
1o-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmlş) takvim günü

olacaktlr.
11-29896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı

Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği,ihaleye katılacak olan
Gerçekftüzel Kişilerin başta FETÖ/PDY terör örgütü olmak üzere, teİör orgutleİi ile iltisakı veya
irtibatının olduğu güvenlik soruşturması ile tespit edilenler ihaleye katılamazlar, katıldığı tespit
edilenler ihaleden men edilir.

12- Konsorsiyum olarak teklif verilemez.
l3-Şarkikaraağaç Köylere Hizmet Götürme Bnlıği 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp,

ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
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2018 Yıh İl Özel İdaresi yatürım programında bulunan llçemiz 0l0 KKN'li Gr. Ky. ,ilt.-
Köprü Köyü,035 KKN'li Dy.İlt.-Yalvaç Hd.( Dedeçam'a), 026-2 KKN'li ,ily.ilt.-Ördekçi ve 029
kkN'li ily.ilt.-yakaemir-yenicekale tanımlı köy yollarında yapılacak oüan bsk asfalt kaplama
çalışmaları için 50.000 ton Hazırlanmış Plent-miks Temel (PMT) malzeme Köylere Hizmet Götiirrne
Birliği İhale Yönetmeliğinin l8 nci maddesine göre açık ihale usulü ile satın alınacaktır. ihaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiIer aşağıda yer almaktadır

l -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektron ik Posta Adresi

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, tiirü ve miktarı
Alımı.

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: Hükümet Konağı Kat:3 Şarkikaraağaç

: 02464||3457 0246 4114405

: Kaymakamlık TopIantı Salonu

Şarkikaraağa./ISPARTA

: 14 Mayıs 20l8 Pazartesi günü saat 12.00

b) Teslim yeri : 0l0 KKN'li Gr. Ky.ilt.-Köprü Köyii, 035 KKN' li Dy.ilt.-
Yalvaç Hd .(Dedeçam'a), 026-2 KKN' li İy.ilt._Ördekçi ve 029 KKN'Ii İly.ilt.-Yakaemir-
Yenicekale tanımh köy yollarında (Yol Boyunca) nakli yapılacaktır.

50.000 Ton Hazırlanmış Plent- Miks Temel Malzemesi

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 takvim günü
içerisinde yük|enici malzemeyi teslim edecektir.

3_ İhalenin

4 hal katılabiIme ları eler ile ik erlendirmesinde uilen bel
kriterler:

4.1 . İhaleye katılma şartlarü ve istenilen belgeler

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret velveya Sanayi Odası ve Mestek Odası belgesi

4. l . l .l . Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret odası ve /veya sanayi odasından ya da ilgili
mes|ek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda atınmış odaya Kayılı olduğunu
gösterir belge.

4.|.1.2. Tnzel kişi olması halinde, i|gisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevIileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Cazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü



göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirkisü

4.1 .3 Vekaleten ihaleye katılma halinde, isteklinin adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile
noter tasdikli imza beyannamesi.

4.I .4. Şekli ve içerigi İdari Şartnamede belirlenen teklifmektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirIenen geçici teminat.

4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve ma|i yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kiter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.Taşıma için yeterli miktarda araç taahhüdü (Kamyon)

5.Ekonomik açıdan en avanğlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebi|ir ve 500,00 TL (Beş yüz) karşılığı Köylere Hizrrıet
Götürme Birliği Hükümet Konağı 3 ncü kat adresinden satın alınabilir

7.2. İhaleye teklifverecek oIanların ihale dokümanını satın almaları zorunIudur.

E. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar köylere Hizmet Götürme Birliği ihale komisyonu
Başkanlığına Hükümet Konağı 3 ncü kat adresine elden teslim edilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden verecelerdir. ihale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir

l0. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.

l l. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

l2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

l3.678 SaYılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı DüzenIemeler YapıIması Hakkında Kanun Hükmünde
Karamame gereği, ihaleye katllacak oIan Gerçek Kişi/Tüzel Kişilerin başta FETÖ/PDY terör örgütü
oImak üzere terör örgütleri ile iltisaki veya irtibaının olduğu güvenlik soruşturması ile tespit edİenler
ihaleye katılamazlar. Katlldığı tespit ediIenler ihaleden men edilir.



l4. Şarkikaraağaç Köylere Hizmet Götiirme Birliği 473 4 ve 4735 sayılı Kanun|ara tabi olmayıp,
ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.


