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Sincik Koylere Hizmet Gotiirme Birligi Baskanliqmdan ilan olunur.

T.C.

SINCIK KAYMAKAMLIGI

Koylere Hizmet Gotiirme Birligi Baskanhgi

Sincik ilcesi Hasanli Koyii ilk Okulu, inlice Beldesi Ciikan Mahallesi ilkokulu Cati Cevre Tanzim
ile Camdere Koyii Ortaokulu Lojman Bakim-Onanm isi agik ihale usulii ile ihale edilecektir. ihaleye
iliskin aynntih bilgiler asagida yer almaktadir.

1-idarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarasi
c) Elektronik posta adresi (varsa)
2-ihale konusu yapim isinin
a) Niteligi, turii, miktan : Sincik ilcesi Hasanli Koyii ilk Okulu, inlice Beldesi Ciikan Mahallesi

ilkokulu Cati Cevre Tanzim ile Camdere Koyii Ortaokulu Lojman Bakim-
Onanm isi

b) Yapilacagi yer : Sincik ilcesi Camdere Koyii, Hasanli koyii ve inlice Beldesi
c) ise baslama tarihi : Sozlesme tarihinden itibaren 5( Bes) gun iginde yer teslimi yapilarak

ise baslanacaktir.

d) isin siiresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Atmis) takvim gunudiir.

3-ihalenin
a) Yapilacagi yer : Sincik Hukiimet Konagi 3. Kat (Toplanti Salonu) SiNCiK
b) Tarihi ve saati : 14/07/2017 Cuma giinii saat: 15:30
c) ihale (son teklif verme) saati : 14/07/2017 Cumagiinu saat: 15:30

4- ihaleye katilabilme sartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:

4.1. ihaleye katilma sartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1- Tebligat igin adres beyani; aynca irtibat igin telefon numarasi ve faks numarasi ile varsa

elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuati geregi kayith oldugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasi Belgesi.

a)-Gercek kisi olmasi halinde, ihaleye iliskin ilk ilanin yapildigi yil igerisinde ahnmis, Ticaret
ve/veya Sanayi Odasina kayith oldugunu gosterir beige.

b)- Tiizel kisi olmasi halinde, mevzuati geregi tuzel kisiligin siciline kayith bulundugu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasindan ihaleye iliskin ilk ilanin yapildigi yil icerisinde alinmis, tiizel kisiligin sicile
kayith olduguna dair beige

4.1.3. Teklif vermeye yetkili oldugunu gosteren imza Beyannamesi veya imza Sirkiileri.
a)- Gergek kisi olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
b)- Tiizel kisi olmasi halinde, ilgisine gore tuzel kisiligin ortaklan, uyeleri veya kuruculan ile

tuzel kisiligin yonetimindeki gorevlileri belirten son durumu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususlan tevsik eden belgeler ile tiizel kisjligin noter tasdikli imza sirkiileri.

4.1.4. Koylere Hizmet Gotiirme Birligi ihale Yonetmeliginin 11 maddesinin (a), (b), (c),(g), (d),
(e),(f), (9) ve (g) bentleri ile ayni Yonetmeligin 12 maddesinin 1 fikrasinin (a), (b), (c),(g), (d), (e)
bentlerinde sayilan durumlarda olunmadigina iliskin yazili taahhiitname

4.1.5. Sekli ve igerigi bu idari sartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Kesinlesmis sosyal giivenlik borcu olmadigma dair son teklif verme tarihinden onceki 1

ay igerisinde duzenlenmis beige.
4.1.7. Kesinlesmis vergi borcu olmadigma dair son teklif verme tarihinden onceki 1 ay

igerisinde diizenlenmis beige.
4.1.8. ihale Dokiimani Satin Ahndigma Dair Beige.
4.2.1. Teknik personel taahhiitnamesi
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Sincik Koylere Hizmet Gotiirme Birligi Hukiimet Konagi 3. Kat/ SINCIK
0416 421 23 62 - 416 421 23 62



Asagida belirtilen Teknik Personelin halen istekli bunyesinde gahstinlmiyor ise bu personeli
istihdam edecegine dair taahhiitnamenin, gahstiriliyor ise SSK onayli son prim bordrosunun venlmesi
zorunludur.

Adet Pozisyonu Mesleki Unvani Mesleki Ozellikleri

Santiye Sefi in?aat Miihendis veya Mimar En az 5 yil deneyimli

4.3.1- is Deneyim Belgeleri:
isteklinin, son on yil iginde yurt iginde 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 i§ler Benzer is Olarak Kabul Edilecektir ve ihale
konusu is veya benzer ise denk sayilacak miihendislik boliimleri; insaat Muhendisi ve Mimar'dir.

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

Bankasi TR87 0001 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 dokiimanini satin
almalan zorunludur.

7- Teklifler Sincik Kaymakamhgi Koylere Hizmet Gotiirme Birligi Baskanhgi 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 uzenne
ihale yapilan istekliye teklif edilen goturii bedel iizerinden sozle§me imzalanacaktir

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

10- Verilen tekliflerin gegerlik surest, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmis) takvim giinii
olmalidir.

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

ihale Yonetmeligine tabidir.


