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KOYUNOBA KÖYÜ SULAMA KANALI YAPIM iŞi açlk ihale usulü ile ihate edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

l - İdarenin
a) Adresi : Hiikümet Konağı 3.Kat
b) Telefon ve faks numarası : 0486 3l1 20 03 - 0486 3l l 20 59
c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - Ihale konusu yapım işinin
a) Niteliği ttırü ve miktarı : Yapıın işleri 2770 Metfe Sulama Kanalı Yapım işi ( 40*40).
b) Yapılacağı yer : Koyunoba Kö5,ti
c) Işin süresi : Işe başlama tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer : Beytiişşebap Hükümet Konağı 3.Kat
b) Tarihi vesaati: l7.10.20l8 - 14:00

4 - ihaleye kaülabilmek için isteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve yeterlik kriterleri
a ) Tebligat iÇin adres beyanı; ayrıca irtibat için 1elefon numarİsı ve faks nuınatası ile elektı.onik posta
adı,esi.
1ı ) Bu şaıtnamede belirlenen geçici teıniııat.
c )Teklif verııeye yetkili olduğuntı göstereıı iınza beyaırnaırıesi veya imza siıküleri,
l- Gerçek kişi olması haliırde, noter tasdik]i iırrza bevannamesi.
2- Tüzel kiŞi olınası halinde, ilgisine göre tüzel kişiIiğin ortaktarı, tiyeleri veya kurucuları ile tiizel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten soıı durumu gösterir Ticaret sicil Gazetesi veya bu
hıısusları tevsik eden belge|er ile ttizel kişiliğin noter tasidikli imza sirküleri.
t ) 5!GP ihale Yönehneliğinin.l l. nıaddesİnde sayılan duruııılarcla olunmadığına ilişkin taahhütııame
d ) Vekaleten iha]eye katılına halinde, istekli a<lıııaLatı]an kişiııin noter tasdiklİ vekaletnaınesi ile
noter tasdikli iınza be1 annaııesi.
e ) Ortağı olduğu veya hissedarı brılunduğu tiizel kişiliklere ilişkin beyanname.
f ) lhale dokümanılııır satın alındığına daiİ be lge
g ) SGK borcu yoktur belgesi
ğ ) Şekii ve igeriği bıı Şaılnamede belirlenen teklif mektubu.
h ) Ticaret sicilgazetesi
ı ) Mevzua-tı geı,eği kayıtlı ol<luğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
l) GeıÇek kiŞi olması halinde, ilk ilan veya ihale taı,ihinin içerisindeluluıııJuğıı yılda alınmış ilgisiıre
göre Ticaret ve/veya sanayi odasına veya ilgili Meslek odasına kayıtlı olduğııu gösterir belg;:
2) Tüzel kiŞi olması halinde, mevzuati gereğİ tüzel kişiIiğin siciline kayıtlı buItındıığıı Ticaret velveya
Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihjnin içerisindJbulundugu yıida alınmış, tlüzet kişiliğin sicile
kayıtlı oldrığuna dair belge,
i ) Vergi borcu yoktur belgesi
j ) Yer göfdü fuıtalıağ]
f,_konomik ve Mali yeterliliğe ilişkin istenen be|geler :
Mesleki ve Teknik yeterliIiğe ilişkin istenen belğeler :

k ) Iş Deneyini Belgesi
'l-iizet kiŞilerin ( her iki ortağında mülıendis olup %50-%50 ortak olduğıı tiizel kişiler hariç) ortaklarına
ait ııezuniYet belgesini iş deneyiı-ıılerini teşvik İçin sunabilmeleri için,-mezuniyeİ beıg".i .oır;rrl
ortağln en az beŞ Yıldır o/o51 l'ıissesiıre sahip olunduğunuıı .ihaleııiır ilk ilan veya daveİtarihindeı.ı soııraYMM,SMMM yada ticaret ve sanayi odasi /ticaı-et ;das, bünyesinde bulunaıı ticaret sicil
meırrurluklatı tarafıııdaır düzeır]enen ( K[K03 I.3/Y) nolu standart forma uygtın belge ile teşvik
ed i]ınesi zoı,uııludur .

ihaleye girecek ola;'ı müIıendis ve lıriı,ı,ıarların, iiı,üiVersitelerİ] inşaat Miihenctisliği bölümlerinclen



5 - Bu 
_ihalede benzer iş olarak ; İçnıe Suyu-Sulaına Suyu Yapım İşIeri

6 - Ihale: BirIik İhale Yönenneliği gereğince Açık İhalİ Usulll ile yapılacaktır.
7 - a) Açık ihale usulünde teklifler.yazılı olarak yapılır. Teklifmektubu, bir zarfa konuıup
kapahldıktaı sonra zarfin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait oldugu
Yazı.lr. Zar.fın_YaPıŞtırılan yeri istekli tarafindan irrzalaıır, kaşesi veya mührü bas,'İır.'B, zarf gJçici
teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilmj şartı olarak istenilen diğe"r
belgelerle birlikte ikinci bir zarfa. konularİk kapatılır. Öış zarfın üzerine isteklinin adı ve soy-adı veyu
ticaret unvanl ile tebligata esas olaİak gösterec;ği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olaugu yazrı,..

b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamİmen okunup kabul edildigin'in LeIirtilme;, ;kİİİ
edilen bedelin rakamve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üierinde ka,nt,, ,iıinti,
düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyte yetkili
kiŞilerce imzalanmıŞ olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yap,l,,İam',ş
saYıhr. Teklif mekfuplarlnın istekli tarafından imzalanmasİ ve bu mektuplarda ihale doİİn-,un,n,n
tamamen okunuP kabul edildiğinin belirtitmesi, teklifedilen fiyatın rakarn ve yazı ile açıı< olarak
yazılrnası zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerind-e kazıntı, silinti veya
düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayı|İr.
8 - İhaleye sadece yerli istektiler katılabile;;ktir.
9.- Ihale dokümanına İlçe Özel idare Odası'den ücretsiz olarak bakılabilir. ihaleye tektifverecek
olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. ihale dökümanı 500 TL karşılığı verilmektedir.
İhale Dokümanı Yatınlıcak Hesap ı 0E697674-5002;ı
(Teminaı Yatırılacak Hesap : 08697674-51 r3)
l0 - Istekliler teklif'leı'in i.Götürü Bedel şeklincle verecekleıdir. ihaIe sontıcu, üzeı.ine ihale yapılan
istekliyle GötüIü Bedel siizleşne imzalaıracaktıı..
1 l - Teklifler; l7.10.20 l 8 tarih ve saat 'l3:55'e 

kadar iJçe Özel idare odasi'na verilebilecektir. posta
yoluyla gönderilen teklifl er değerlendirmeye alınmayacaktır.
l2 - Istekliler teklifedilen bedelin en az %3'ü tutannda kendi belirleyecekleri oranda geçici tem inat
vereceklerdir.
l3 - verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az takvim günü olmahdır.
l4 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
l5 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.

mezun tıldtıklarını belgeleyen diplomalaı.ınıır noter r.ın aylı sutetleriui sunıı,ıaları lıalinde iş deneyim
belgesi aı,anmaz

l6 - Bir|iğimiz 2E 86 ve 4734 sayılı Kanunlara tabii olmayıp,28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapm Ve gun
bedeli tespitte serbesttir
I7- ortak giıişimler ihaleye tekIif veremeyecektir
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