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Sincik Koylere Hizmet Gotiirme Birlifii Ba«fkanliaindan Man ni..n..r

T.C.

SiNCIK KAYMAKAMLIGI
Koylere Hizmet Gotiirme Birligi Ba§kanligi

tcp =, i, hin,dk "? ^G? C°k Pr°9raml1 Anadolu Lisesi ile Sogiitlii Cumhuriyet Ortaokulu WC onanmIs. agk .hale usulu He Ihale edilecektir. Ihaleye iliskin aynntil. bilgiler asag.da yer almaktadir

1-idarenin
a) Adresi

b) Telefon ve faks numarasi
c) Elektronik posta adresi (varsa)
2-Ihale konusu yapim i<;inin
a) Niteligi, tiirii, miktan

b) Yapilacagi yer
c) ise baslama tarihi

d) isin suresi

3-ihalenin
a) Yapilacagi yer
b) Tarihi ve saati
c) ihale (son teklif verme) saati

Sincik Koylere Hizmet Gotiirme Birligi Hiikiimet Konagi 3. Kat/ SINCIK
0416 42123 62-416 42123 62

: Sincik ilce Merkezi Cok Programli Anadolu Lisesi ile Sogiitlii
Cumhuriyet Ortaokulu WC onanm i§i
: Sincik ilce Merkezi

: Sozlesme tarihinden itibaren 5( Bes) giin icinde yer teslimi yapilarak
ise baslanacaktir.

: Yer tesliminden itibaren 60 (Atmis) takvim giinudiir.

: Sincik Hiikiimet Konagi 3. Kat (Toplanti Salonu) SiNCiK
: 14/07/2017 Cuma giinii saat: 15:00
: 14/07/2017 Cuma giinii saat: 15:00

kriterler:4" iha'eye kat"abNme §artlari ve istenilen be|9eler ile yeterlil< degerlendirmesinde uygulanacak
4.1. ihaleye katilma sartlan ve istenilen belgeler:

elektronik" po^tltdresi. ^^ *"* ***** ***** *** ®" te'ef°n nUmaraSI Ve faks numarasi ile varsa
4.1.2. Mevzuati geregi kayitli oldugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasi Belgesi

ve/veva SM SScliS 22" VS* '^ P?" "k Nan,n yap"d'Sl yi1 ^erisinde almm,§' Ticar*ve/veya Sanayi Odasina kayitli oldugunu gosterir beige.
uo, „ cb)" T(i^e' ^ o'masi halinde, mevzuati geregi tiizel kisiligin siciline kayitli bulundugu Ticaret
gZS^t ^ ili§kl'n ,,k ,,anm ™*>* y" ""* a"n^ tGzel «in sicile

4.1 3 Teklif vermeye yetkili oldugunu gdsteren imza Beyannamesi veya imza Sirkuleri
a)- Gercek kisi olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

hm ncr TOze'ki§i °'™asi ha,inde' N9isine go^ tiizel kisiligin ortaklan, iiyeleri veya kurucular. ile
tuzel kisilgm yonetimindek, gorevlileri belirten son durumu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususlar. tevs.k eden belgeler ile tiizel kisiligin noter tasdikli imza sirkuleri.
mm I?"4" ^°yl!re ?Zmet G°tQrme Birll'9i ihale Yonetmeliginin 11 maddesinin (a), (b), (cUc) (d)(e), 0, (9) ve (g) bentleri ile ayn, Yonetmeligin 12 maddesinin 1nkrasmm (a), b c (c) d (e
bentlennde say.lan durumlarda olunmadig.na iliskin yaz.h taahhiitname j

4.1.5. Sekli ve icerigi bu idari sartnamede belirlenen teklif mektubu

ay vJ^ESSSSg "^^ "^^"^ "* "" **VemK tarihinde" Snreki >
i^sindadiS'X'lge"6'9' '"" ^"^ "* "" **"' ~m" ^"^ «**> »^

4.1.8. ihale Dokumani Satin Alindigina Dair Beige.
4.2.1. Teknik personel taahhiitnamesi



Asagida belirtilen Teknik Personelin halen istekli biinyesinde cahsbrilmiyor ise bu personeli
istihdam edecegine dair taahhiitnamenin, calisbrihyor ise SSK onayh son prim bordrosunun verilmesi
zorunludur.

Adet Pozisyonu Mesleki Unvani Mesleki Ozellikleri

§antiye Sefi Insaat Miihendis veya Mimar En az 5 yil deneyimli

4.3.1- is. Deneyim Belgeleri:
isteklinin, son on yil iginde yurt icinde kamu veya ozel sektorde teklif edilen bedelin en az %

50'si oraninda denetledigi veyahut yonettigi idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu is veya benzer
islerle ilgili deneyimini gosteren ve teklif edilen bedelin %50 oranindan az olmamak iizere tek
sozlesmeye iliskin is deneyim belgesi vermesi zorunludur.

11.06.2011 Tarih Ve 27961 Sayili Resmi Gazetede Yayimlanan Yapim islerinde Benzer is
Gruplan Tebligine Gore (B) Ustyapi III. Grup isjer Benzer is Olarak Kabul Edilecektir ve ihale
konusu i§ veya benzer ise denk sayilacak muhendislik boliimleri; in§aat Muhendisi ve Mimar'dir.

5- ihaleye sadece yerli istekliler katilabilecektir.
6- ihale dokiimani Sincik Koylere Hizmet Goturme Birligi adresinde goriilebilir ve Sincik Ziraat

Bankasi TR87 OOOl 0025 8231 9036 4150 53 iban nolu hesabimiza 100,00 TL yatinldigini gosterir
dekont ile yine bu adresten temin edilebilir. ihaleye teklif verecek olanlann ihale dokiimanmi satin
almalan zorunludur.

7- Teklifler Sincik Kaymakamligi Koylere Hizmet Gotiirme Birligi Ba§kanhgi ihale Komisyonuna
teklif sahipleri tarafindan veya Kanuni temsilciler tarafindan bizzat verilecektir. Posta ile yapilan
miiracaatlar kabul edilmeyecektir.

8- istekliler tekliflerini anahtar teslimi goturii bedel iizerinden verecektir. ihale sonucu iizerine
ihale yapilan istekliye teklif edilen goturii bedel iizerinden sozle§me imzalanacaktir

9- istekliler teklif edecekleri bedelin %3 iinden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri
tutarda Sekli ve igerigi idari §artnamede belirlenen gegici teminat vereceklerdir.

10- Verilen tekliflerin gecerlik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmi§) takvim giinii
olmahdir.

11- ihale konusu i§in tamami veya bir kismi, alt yiiklenicilere yaptinlamaz.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13-idare ihaleyi yapip yapmamakta serbesttir.
14- Birligimiz 4734 Sayili Kamu ihale Kanununa tabii olmayip, Koylere Hizmet Goturme Birligi

ihale Yonetmeligine tabidir.


