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Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hlzmet Götürme Birliğinden

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

ve faks

c) Elektronik posta adresi
2-İhale konusu VaDlm isinin

a) Niteliği, türü, miktarı 2017 Ylı KoYDEs Asil Projelerden Artan odenekle
Yakaemir Köyü lçme suyu Pompaslna Güneş Enerjili
sistem kurulması

b) Yapılacağı yer Isparta lli Şarkikaraağaç Yakaemir Köyü

c) Işe başlama tarihi :Sözleşmenin imzaladığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün
iÇerisinde yer teslimi yapılarak iŞe baslanılacaktır.

d) Işin süresi

3-Ihalenin
a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati : 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 10.00

c) Ihale Usulü :Ihale 26506 Sayılı .Birlik Ihale Yönetmetiğinin 18.
maddesine göre Açık Ihale Usulü ile ihale edilecektir

4-İhaleye katılabjlme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uyguiana.cak kriterler:

4.1 lhaleye 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 Tlcaret Ve/Veya sanayi odaslna Veya ilgili Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatl gereği tüzel kişitiğin siciline kayltlı 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 Imza Beyannamesi veya Imza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

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

d)Şekli ve içeriği İdari Şartnamede beliıtilen teklif mektubu
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile

noter tasdikli imza sirküsü
fl Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. Maddesinin a, b, c, ç, d, e, f , g, ğ

bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair taahhütname,
g) Şekli ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen teklif mektubu (Okunaklı, siIinti, kazıntı ve

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

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

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
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: Tel: 0 246 4|L34 57 Faks: 0 246 4l| 4504

:Yer tesliminden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür

:Kaymakamlık Toplantı Salonu-Şarkikaraağaç



j) İstekliler teklif ettikleri bedelinin %3'tinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir

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

özel sektörde sözleşme bedelinin en az o/o50 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 %o50 orantndan az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin
iş deneyim belgesi.

Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 2796I sayıIı Resmi Gazetede yayımlanan "
elektrik iş|eri 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 TRBo 0001 001 3532 2858 9850 04 nolu
hesaba ihale doküman bede|i olarak 250.00 TL 1İl<lyllz; yatırmaları karşılığı aynı adresten temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını sahn 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-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8-Istekliler tekliflerini, Anahtar Teslim Götürü Bede| üzerinden vereceklerdir. İhate sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme imzalanacaktır.
9-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Doksan) takvim günü

olaca ktır.
10- Konsorsiyum olarak teklif verilemez.
11- 298896 sayılı Resmi Gazetede yay|mlanan 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 irtibabnın
olduğu güvenlik soruşturması ile tespit edilenler ihaleye katılamazlar. Katıldığı tespit edilenler ihaleden
men edilir.

12- Şarkikaraağaç Köylere Hizmet Götürme Brliği 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp,
ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
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