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İÇme Suyu,Yapım İşi yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecelıtir. ihaleye ilişkin ayrıntıh

bıügıler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin
a) Adresi : Hiikümet Konağı 3.Kat
b) Telefon ve fais numaıasr : 0486 3l ] 20 03 - 0486 31 i 20 59
c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - Ihale konqsu yapım işiıin
a) Niteliği hirii ve miktan : Yapım işleri 4525 Metre İçme Suyu Yapım İşi,
b) Yapılacağı yer : Beşağaç Köyü

^ 
.]. rşj, stiresi : İşe başlama tarihinden itibaren 90 takvim giinüdtir.

3 - Ihalenin
a) Yapılacağ yer : Beytüşşebap Hükümet Konağı 3.Kat
b) Taıihi ve saati 17.12,2018 - 14:00

4 - İhaleYe Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve yeterlik Kriterleri
a ) Tebligat iÇin adres beYanl; aYrıca irtibat için telefon numarası ve faks numaıası ile elektronik posta
adrcsi.
b ) Bu şartnamede belirlenelı geçici teminat.
c ) Teklif vermeye yetkili oldı.ığunu gösteren imza beyaı,ınamesi veya imza sirkülerj.
1- Gerçek kişi olnrası halinde, noter tas<likli iınza beyaıınaınesi.
2- Tizel kiŞi olması halinde. ilgisine göre tüzel kişilğin ortakları, tiyeleri veya kurucularr ile tüzel kişiliğin
Yönetimindeki görevlileıi belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gaz.t".İu"yu bu hususları tevsik edenbelgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sir-küleri.

l ] IİCP ihale Yönetmeliğiı-ıiıı t l. maddesinde sayılaır durumlarda olunmadığına ilişkin taahtıütname
d ) Vekaloen ihaleYe kahlma halinde, istekli aılına Latı lan kişinin noter tasdiklT vekateınamesi ile notertasdikli imza beyannamesi.

: ] 9ryğ1 olduğu veya hissedarı bulunduğrı tiizel kişiliklere ilişkin beyanname.
l') IhaIe dokünıanınııı satın alındığına dair belge
g ) SGK borcu yoktur belgesi
ğ ) Şek]i ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
l-ı ) Ticaret sicil gazetesi
ı_ 

.) llevzuat gereği kayıth olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
l) GerÇek kiŞi olması halinde, ilk ila:r 

1'eya ihalİ taril,ıinin içerisiırde*bulruıduğu yılda aluın-ıış ilgisiııe göre
Ticaret ve/veya Sanayi odası'ıa veya ilgili Meslek odasına kayıtlı o1duğunu ğtırt.ri, u"ıg",
2) Tiizel kiŞi olması halinde, rıevzuatı geı,eği tüzel kişiliğiıı siclıiıie ta"vİtıı b1iirrr;rr;İİ;*et ve/veya
SanaYi Odasılıdaır, ilk ilan veya ihale tari.lıinin içerisindJbulunduğu yıİda alınnıış, tİJeı kİşiıigiıı siciıekayıtlı olduğuna dair belge,
i ) Vergi borcu yokfur belgesi
j ) Yer gördü tutanağı
E_konomik ve Mali yetertiliğe ilişkin istenen belgeler :
Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belğeler :
k ) Iş Deneyim Belgesi
IŞ DeneYim Relgesi4734 saYılı kanunuıı 62 iı-ıci n,ıaıldesinin (h) bendi uyarınca; mlihendis ve mimarlarınmezı.ıniyet belgeleriyle elde cttikleri deıreyimin, ıniiherr<iis veya nıimarların en az beş yi|dır en az Yo5lhissesine sahip olduğrı veya her iki,ortağında mühendis ol,ıp 6/o50-Vo50 otak oldugu'tİizeftişiler
tarallndanda kullaı'ıılabilmesi nıümktindü.Aııcak ortaklık İranları 9'o50-yo5o oıon Ttir"ı uş;ıere ilişkinilüzenlemede her iki oıtağnda mi.ilıendis olması koşrıltı ırranacak olup ortaklardan birinin veya her ikisininde nıimar olduğu %50-%50 orlak]ık oranları olan tüzel kişiler ortaklanna ait mezuniyet belgeleriyle ilialevekatılanrayacaklardır.



Tüzel kiŞileriıl ( h€r iki ortağında müendis olup %50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler hariç) ortaklanna aitmezuniYet belgesini iŞ deneYimIerini teşvik için sunabilmeleri için,ınezuniyet belgesi sahibi ortağın en azbeŞ Yıldır %5l tıissesine sahip olunduğunr" .iha."İ" ill-İİun r.yu davet tarihinden sonra yMM,SMMM
Yacla ticaret ve sanaYi odası /tiraret oo-u* atin|.ri.a. İ,ırrron ,i"*", sicil ııenrurlukları tarafln<lan
ftiz;nlg.ne.n 

( KiK03l .3/Y) nolu standart fb; ,rJ;;ii" iı. t.şrit edilınesi zorunludur .5 - Buihaledç benzer iş olarak;. [çme Sııyu-Sulam'aİ;r;İ;"p,- lşl..i--^--"-"' 
--' *'rrqut"l

6 - Ihale; Birlik İhale Yönetmeliği geregince ei,ı. it 
"iJ 

Ü.uti ile yapılacaktır.
7 - a) AÇık ihble usultinde tekliflir }azı[roİ;"Ü;,l* İ.klif mektubu, bir zarfa konulup kapatıld*tansonra zarfın tizerine isteklinin adı,. soyadı veya tic*.t *r*, İı.-ffilİ. 

"ıİİıarc, Ö1 ır. ZarfınYaPıŞtırılan Yeri istekli tarafindan imzalanır,iaşesi ,.yu.tıtrtı b*,İ. B;;;;JŞiİİtT.irutu ult uı,na,veYa geÇici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şaj, oıa.ut lst"rilen diger beİgJÜ"-ulrııı.,. ikinci birzarfa konularak kaPatılır, DıŞ zarfıniizerin" ist"tıinin uJ, ,e soyadı ,"yu t-i.-.t inranı İüe tebüigata esasolarak giistereceği açık adresi veteklifin hangi iş. uiİ Jaug, y-,l,r,
b) Teklif mektubunda ihale.doki,im-,.n ti-*.i oi-rriup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilenbedelin rakaın ve Yazı ile birbirine uygun 

"r*.k "çrkç; 
y;ılması, iızerinde kazıntı, silinti, dilzeltmebulunmaması ve teklif mektubıınun!d, .oyua ,.r;İİ;;;t *r.. yazılmak suretiyle yetkili kişilerceimzalanmıŞ oiması zoruııludur 

|unlan ulş,ır-iy"r-t"tıii'er reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. TeklifmektuPlannın istekli tarafından imzalaıması ,. Ü .;k*;İ*da ihale dokiimanİr'r, tu-u-.n oı.unup kabulediIdiğinin belirtilmesi, teklif edilen fıyatın rakarn ve ffiİ" art olarak yazılması zorunludur. Bunlardanherhangi birirıe uygun olmayan veya İ,izerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulıınan teklifler reddedilir vehiç yapılmamış sayılır.
8 - Ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
9 - Ihale doktimanına İlÇe Özel İdare Odası'den ücretsiz olarak bakılabilir. ihaleye teklifverecek olan]annihale doktimaıuru satın almaları zorunludur. it"ı. Joı.u.uııı sOO TL karşılığı verilmelıedir. yatırılacak
Hesap : 08697674-5002J
(Teminat Yahnlacak Hesap : 08697674-5I l3)
l0 - IsıekliIeı tcklifleı'ini, Götürü Bedel şekIinde,erecekIerdir. ihale soııucu. üzerine ılıale yapıian isıekIirIeGötürii Bedel] sözleşme inızalaııacaktrr.
l l - Teklifleri |7,12,20l8 tarih ve saat l3:55'e kadar ilçe özeI idare odası,na verilebilecektir. posta yoluylagönderilen.tekl ifl er değerlendirmeye al ınmayacaktır.

]:;j:[:'rlll ""if 
edilen bedelin en az %3 iü tutannda kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat

13 - verilen tekliflerin geçerlik siiresi, ihale tarihinden itibaıen en az takvim giinü olmahdır.l4 - Konsorsiyumlaı ihaleye teklif veremezler.
15 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.
16 _ Birliğimi z 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 saGazetede yayınlaıan yönetmelik htikiimled geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta betespitte serbesttir.
l7- Ortak girİşin-ıler ihaleye teklif veremeyecektir
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