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.... qEvlüsşınnp «evMeraM ııĞıKoylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

,,,rY,:r]ffi §E;"Y:#;İ#,iffilj,Ioo'' iŞi açık ihale usulü ile ihale edi|ecektir. İhaleye

l - Idarenin

.a) tdleşi : Hiikümet Konağı 3.Kat
b) Telefon ve faks numarası : 0486 3l 1 20 03 - 0486 3l I 20 59

^ 
c) Eiektronik posta adresi (varsa.1 :

2 - lhale konusu ) apım isinin
a) Niıeliği türü ve miktarı : Yapıın ışleri ]800 Metı.e Kaoalıb) Yapılacagı y"., Ü,n-İ,o" rt,ytl Stılaıııa Kanalı Yapıııı işi ( ..ıtı*stı l.
c) lşin süresi : İşe baslama

3 _ Ihalenin tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.

a) Yapılacağı yer : Bcl,tiişşebap Hükümer Koltıir J.Kat
. b) Tarihi ve saati : l0.1O.İbü8 - I5:00 - "rÖtJ.lluı
4 - Ihaleye Kaıılabilmek ici, isteklile.de Aranılan Şanlar, Be|ge|er ve Yeterlik l*irerleri
İr),l:o"*'iÇin 

adres belan': al,.ıca iniu.ı i|i"i.ı.'rİr;,;;;;,, re laks ntıınarası ilcelekıı.oııikposta
b ) Rıl şaılııametlc bclirleneıı geçici temiııaı.

; 'Jü:ll:l";i;j,:T;ll,:j:'i'i" göste.eıı.iınza helaıınaınesi rela imza sıı,küıerı.
:- ı ti,cı ı İşİ'oı*a;;ıİ:":,::İ:' ıas_dik l 

1 
iTla. qgyanııamesi.

nlşlli:lillİ##tilfİij}lF,,::: jJ:l#i"-".nlf},:,J;fl§,;.1l::ilx,]j';J,,"'

İ i şi[[l:li".),;T[fuj[i:lİı:lilJ:::l,ş1}]i ;r;;lİ*İfİ;;;;,;;;;;,,,,.,,.
noıeı.ıasdikli iu,rn [..üo,,no,,,.]l]inde- 

ıstekIi adıııa kıtılan kişiııııı ntıter tasılikli ı çkalelnaıııcsi ile
e )Onağı olduğtı rera hisserlıtı.,bı.ılunduğtı tüzel kişiliklcrc ilişkin bel,aııname.
], l'9'; 1"^il-.rıı)ıı) sat,n al ınclığı ııa daİr belge 

"'.,.. llt !! ! ! ı | |Şl

ğ , J\Jl\ DoIcu } okttır be]sesi
ğ ) Şekli ı e içeriği bıı Şaıİnamede helirlenen tcklii- mekıubtı.h ) Ticaı.e1 sicilgazelesi

i ] 
y":l:lilİ"Jİ;i:i] 

i":'jiH, T,çaıçl 
ı c/vc,ı a Sana1 i odası Relgesi,

görc l iCıfcü rezvela SaııaVi oo'|."'n 
ı'ela jhaletaı'ihinin içerisiııtje bııltınıjuğıı ) ıltlı alınmı) ilgisıne

]) |üzcI kişi 
"l,rrliır"li"j_.r"rlıSlna\cYailgili 

MeslekOdasına.kalıtlı"'O,,g,,,,İ,ı*or".İro.1-İİ'
sano}iod;,;;;;:;,'i.],;;,i;;;),,i:L1",,',"##r':ji,:*-;lffJ',: ı,.,1,rı, uiı,,,,oiğu'ii"*.,",'.,,-"
kayıllı oldıığtıııa dair belge, lÇğülslnoe bulunduğu Yılda alınmış. tüzel kişiliğin siJil
| ) verg] borcu roktur belsesi
.l ) Yer göı,dü tutaııaiı
Ekonomik re Mali 5eterliliğe ilişkin istenen belge|er:

Mesleki ve Teknik yeterliliğe iIişkin islenen belgeler:k )lş Del]e},iıl] Belgesi
Tüzel kişılerin ( heiikionagında miihenclis olup o,o50-oh5o Onakait tllczttniret beleesiııi iş aJİlrİ,nı"rini ,"rt];r içi,, ,r,,#ij]iİ,l:l9:'r.,t(i7eI 

kişileı'hafiç)orıallarıı)ı
oülağln Cn az beş 1ıldır o,o5 I ı,iİ."*i," ."İ,'.'.,İ,,.:_1ll_-].:.']:]""]l'"]"ı 

ıÇın, ınezunileı belgesi sıhıhi

;w;:*yx;;*l,;J;,il:ili":ili;l',l:iiljillll':i;jlJ[ilil*,ii,l,Jjiii,'uijiJ.i, ,,,"-

eclilnıesi zoruıı |udur . -.. _:ıen ( KIK03 1.3/Y) noJu slandart forma **, İ"'r. 
''" 

*ur'k



lhaleye girecek olan ıııühendis ve mima1,1arıı. i-iıriVersitelerin inşaat Mülıendisliği böliinılerinden
;:];:i,:',İ:lİ:::' 

belgelelen diploırralarııın r",;,i;;";;;;;;;;ıerinisunmaIaı.ı haıinde iş deneyını
5 - Bu ihaiede benzer iş olarak ; İçme Stı; u-Sulama Kaııalı Yapım işleri6 - lhaIeı Birlik ilıale Yönetıneliğİ g"..r;;;;;İh;l"'Ürrİtllİ. yup,lu"ul.,,..7 - a) Açık ihale usultinde tekliflir.!""ri;i;;i;;;,ı* Ğüiir"n*ur, bir zarfa konulupkapatı|dıktan sonra zarfın tlzerine iİteklinin rd,, İ;;;; ;;;t";yazı-lır.Zarfınv,p,uu"i," y*iit"tıit",uınou,i;ffi;:;öil",:}: ff;'f |;lİ;.":ff:;i.J.-r:.,teminata aiı.alındı r"y, g.çi.i teminat ueıgesive;;l;;;'i.;h],.e 

şart| o,arak istenilen diğerbelgelerle birlikte ikinci bir zarfa konu.arai krp;,;l';. 6;ş';#; ijr.,i;; ir;ilil;;;;;y";, ,.r,ticaret unvanı iıe tebıigata esas 
"pl"t e"*.*5ği';;;;;;rl';; 

"klifin 
hangi işe ait olduğu vazııır.b) Teklif mekrubunda ihale dokiimaiının ,u.İ;; ;k;;;; i;buI ediIdiğinin belirtilmes-i. iekıifedilen bedelin rakam ve vaz, iı".uirbirinl ur;;;;iril;;;;: }L,ı.rr,, üzerinde kazıntı. siıinti,düzeltme bulunmaması ve tek lif mektubunun ad. soyad ,.y.;lİ;" unvanıyazılmak suretiv|e vetkilikişi|erce imza.anmış olması zorunludur. Bunla; kri;;;"yr;';"klifler reddediIir ve ııiç yai,ıma.,şsaYılır, TekIif mekfup|arının ısteı<ıi tarafınoan im;;İ#;;İ;i., mektuplarda ihaIe dokümanınıntamamen okunup kabul edi,diğinin u"ri.tir."ril.tili.tiı"" nr"," ."t am ve yazıile açık olarak

il|{,H:'tr',ll}i:i,,?::;';'}J,T;*Jf;iJİlili,J;;;;;i;,"," 
iizerind; kaz;;;,;;;;,;;;"

8 - Ihaleye sadece yerli istekliler katılabil"İJl.'İ.. 
"'""'" "'r ""'

9 - Ihale dokümanına ilçe Özel iaur" oao, a", tıcretsiz olarak bakılabilir. ihaleye teklifvereceko]anIarın ihaIe dökümanını .at,n.ı,naüa., ,o-nl;;;.ffi";;il;anı 500 TL karşıhğı verilmektedir. .(Ihale Dokümanı Yatırılacak Hesap: 0869767+ d;;'- 
-"^"'

{T"T]_"il J*,.:gcak Hesap, ouİı oİİs7'İj- """''

,',',"rİİ;}'Ji:,ff'JH:;';"j:$: ;,1İ;;}:;*o;*-."'erdir. 
ihaıe soırucu. tizeriıre ihaıe yapııaıı

l l - l ekllller: l0,10,:0l8 tarih ve saat j4:55'e kadar ilçc özcl idaı.e odısı,na verilebilecektiI. postayoluyla gönderilen teklifl er değerlerJ1-|y" ;;;;;r"İ;.:'""'
J"';j"'u,,lliiJ'"u'ifedilen 

bedJlin e n uzY3'ıtutu.,nau t"iJl belirleyecekleri oranda geçici teminat
l3 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az takvim günü olmalıdırl4 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler
l5 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.
l6 - Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabii o lmayıp,28.04.2007 tarih ve 265 yılı ResmiGazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlid lr, Idare ihaleyi yapıp yapm uygunbedeli tespitte serbestti r
l 7- Oııak girişinıler ihaleye teklif veremevecektiı
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