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Osmanclk tl~e Koylere Hizmet Gotiirme Birligi Ba~kanhgl
Osmancik .lleesi Gokdere Koyii (I5mx25m) Hah Saba Yapim i~i Koylere Hizmet
Goturme Birligi Ihale Yonetmeliginin 18'inci maddesine gore Aerk Ihale Usulii ile ihale
edilecektir. Ihaleye iliskin aynntih bilgiler asagida yer almaktadir:
1- Birligin adl

Osmanclk it~esi Koylere Hizmet Gotiirme Birligi ~kaDhgl

a) Adresi

Yeni Mah. Sadri Turan Cad.No.98 Hiikiirnet Konagi Osmancik

b) Telefon ve faks numarasl

0364611 4001/193

Faks: 0 364 611 8599

c) Elektronik posta adresi (vana)

2- ihalenin adr

Osmancrk llcesi Gokdere Koyii (15mx25m) Hall Saba
Yapim i~i

a) Niteligi, tiirii, miktan

Osmancik Ilcesi Gokdere Koyii (15mx25m) Hah Saba
Yapim i~i (Idari ve Teknik Sartnamesinde, Birim Fiyat
Cetvellerinde ve projesinde oldugu gibi)

b)Teslim ve ~inYapdacag.

Osmancik llcesi Gokdere Koyii

[yer;.,yerleTll

Sozle~menin imzalandigi

c) Teslim [tarihi/tarihleri] ve
bin yaptm siiresi

tarihten itibaren 10 takvim gfulu
icerisinde Yer tesJimi yaptlacak. Yer teslimden itibaren isin
bitirilmesi 120 (Yiizyinni) Takvim giindfir.

3- ihalenin
a) Yapllacag. yer
b) Tarihi ve saati

: Kaymakamlik Toplanti Salonu OSMANCIK
23/09/2022 Cuma gunu, saat: 14:30

: Hakedi~ odemesi, 2022 YIII Sportoto T8fkilat BalkaniiOI
kaynaCmdaki Odeneklerin serbest birakumas: oranmda ve odenek imkanlarJ dAhilinde Sportoto
Teskitat Baskanh tarafmdan oderur, Odemelerin gecikme durumunda birlik sorumlu d~ildir.
c) Odeme Veri

Hakedis odemesi Sportoto Teskilat Baskanhgi tarafmdan Birlige gonderilecek olup Odeme birlik

tarafmdan yapilacaktir.

4 - Ihaleye katJlabilme sartlan ve istenilen belgeler ileyeterlikdegerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1.1 Ihaleye kanlma sartlan ve istenilen belgeler:
a) Tebligat icin adres beyam; aynca tebligat icin telefon numarasi faks numarasi varsa e posta
adresi

b) Idari sartnamenin 10 uneu maddesinde belirtilen Birlik ihale Yonetmeliginin II maddesinin a,
b, c, It, d, e, f, g, g bentlerinde sayilan durumda olmadigma iliskin taahhiitname.

.~

c) Mevzuati geregi kayith oldugu tiearet ve/veya sanayi odasi ya da esnafve sanatkar odasi veya
ilgili meslek odasi belgesi;

1) Gercek kisi olmasi halinde, kayrth oldugu tiearet ve/veya sanayi odasmdan ya da esnaf ve
sanatkarlar odasmdan veya ilgili meslek odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin icinde bulundugu
yilda ahnmis, odaya kayith oldugunu gosterir beIge,
2) Tuzel kisi olmasi halinde, ilgili mevzuati geregi kayith bulundugu tiearet ve/veya sanayi
odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin icinde bulundugu yilda almrms, tiizel kisiligin odaya kanth
oldugunu gosterir beIge,

d Teklifvenneye yetkili oldugunu gosteren imza beyannamesi veya imza sirkiileri;
I) Gercek kisi olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tuzel kisi olmasi halinde, ilgisine gore tiizel kisiligin ortaklan, iiyeleri veya kurueulan ile
tiizel kisiligin yonetimindeki gorevlileri belirten son durumu gosterir Tiearet Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamammm bir Tiearet Sieil Gazetesinde bulunmamasi halinde, bu bilgilerin tiimiinii
gostermek iizere ilgili Tiearet Sieil Gazeteleri veya bu hususlan gosteren belgeler ile tiizel kisiligin
noter tasdikli imza sirkuleri.
c) idari Sartname ekinde yer alan standart forma uygun teklifmektubu.

d

ldari Sartnamede belirlenen gecici teminata iliskin gecici teminat mektubu veya gecici teminat
mektuplan dismdaki teminatlann Osmancik Ilcesi Koylere Hizmet Gotnrme Birligi Baskanhgmm

Balk Bankasl Osmanclk

~ubesinde a~I1ml~

bulunan TR60 0001 2009 3140 0016 0000 32

iban nolu hesaba yatmldigmi gosteren makbuzlar.
d) ldari sartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, sekli ve il;erigi Yapun isi lhaleleri
Uygulama Yonetmeliginde diizenlenen yeterlik belgeleri.
e) Vekaleten ihaleye kanlma halinde, vekil adma duzenlenmis, ihaleye kanlmaya iliskin noter
onayh vekaletname ile vekilin noter tasdikli irnza beyannamesi.

f) isteklinin ortak girisim olmasi halinde, Idari Sartnamenin 7-2-1 maddesinde istenen belgelerle
idari sartname ekinde yer alan standart forma uygun i~ ortakligi beyannamesi.

g) ihale konusu isintamami veya bir kismi alt yiiklenicilere yaptmlamaz.
g) ihale dokumamnm satin almdigma dair banka dekontu.
h) Tuzel kisi tarafindan i~ deneyimini gosterrnek uzere sunuIan belgenin, tfizel kisiligin yansmdan fazla
hissesine sahip ortagma ait olmasi halinde, tiearet ve sanayi odasi/ticaret odasi bunyesinde bulunan ticaret sieil
memurluklan veya yeminIi mali milsavir ya da serbest muhasebeei mali musavir tarafmdan ilk ilan tarihinden
sonra duzenlenen ve duzenlendigi tarihten geriye dogru son bir yildir kesintisiz olarak bu sarnn korundugunu
gosteren, standart forma uygun beIge,
I) Benzer islerde eoklu oImak iizere %30 i~ bitirim beIgesi.
i) i~ yerinde en az 3 yil deneyimIi lnsaat Miihendisi veya insaat teknikeri, EIektrik Miibendisi veya
EIektrik Teknikeri cahstirdrgma dair beIge.
4.1.2. ihaleye i~ ortakbgl olarak teklifverilmesi halinde;
1~ ortakhgmm her bir ortagi tarafmdan 4.1.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan
belgelerin ayn ayn sunulmasi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterlige m,kin belgeler ve bu belgelerin tqlmasl gereken kriterler:
4.2.1 Bu madde bos birakrlrrustrr.

4.3. Mesleki ve teknik yeterlige ili$kin belgeler ve bu belgelerin ta$lmasl gereken kriterler:

4.3.1 istekli imalatci ise imalatci oldugunu gosteren beIgeler ve/veya sanayi sicil belgesi velveya
kapasite raporu, Teklifvermeye yasal olarak yetkili oldugunu kamtlayan beIge
4.3.2. istekli yetkili satici ise, yetkili satrci oldugunu gosteren belgeler ve/veya irnalatcmm sanayi
sicil belgesi veya imalatci oldugunu gosteren beIgeler, Y apim i~i icin son bes yil icinde kamu veya

'iOf
;L

ozel sektorde yapmis oldugu islere ait teklif mektubunun %30 oramnda benzer iste coklu i~ deneyim
belgesi
4.3.3. Ahmi yapilacak iiriine iliskin TSE belgesi ve Garanti belgesi
4.4. Denzer it olarak kabul edilecek itler: 11.06.2011 tarih ve 27961 sayih resmi gazete de
yaymlanan Yapim lslerinde Benzer i~ guruplan Tebligde yer alanlar henzer i~ olarak kabul
edilecektir.
4.4.1. Bu madde bos birakrlrmstir.
4.5. isteklinin organizasyon yaplSlDa ve personel durumuna iI~kin belgeler
4.5.1. Bu madde bos birakilmrstir.
5 - Ekonomik acidan en avantajh teklif en dusuk fiyat esasma gore belirlenecektir.

6 - ihaIeye sadece yerli istekliler katilabilecektir.
7 - ihale dokiimanlDlo giiriilmesi ve sann almmasr;
7.1.lhale dokumam, idarenin adresinde gorOlebilir. 300,00 TL karlilhgl yatmlrnak suretiyle Aym
adresten temin edilebilir.(Dosya Ahndl Bedelleri Birligin Halkbankasl Bankasl Osmanclk
$ubesinde a~llml' bulunan TR60 0001 2009 3140 0016 0000 32 Iban nolu vadesiz hesabma
yatlfllacaktlr.)

7.2. ihaleye teklifverecek olanlann ihale dokumarum satin almalan zorunludur.
8- ihalenin yeri, Tarihi ve Saati: Kaymakamhk Toplanti salonunda 23/ 09/2022 tarihinde
saat:
14: 30 da yaprlacaktir.
9 - Teklifler, 23.09.2022 tarih ve saat 14.30 kadar OsmaocIk il~esi Kiiylere Hizmet Giitiirme
Dirligi Da,kanhg. -Hiikftmet konagl 2.kat ihale odasl adresine elden teslim edilebilecektir
9.1 istekliler tekliflerini, Anahtar Teslim G<>tiirii bedel iizerinden verilecektir. Ihale sonucu iizerine
ihale yapilan istekliyle Anahtar Teslimi Gotiirii Bedel uzerinden sozlesme imzalanacaktir
10 -Istekliler teklif ettikleri bedelin %3'Onden az olmamak uzere kendi belirleyecekleri tutarda g~ici
teminat vereceklerdir. (Teminat mektubu haricindeki teminatlar, Birligin Halkbankasl Bankasl
Osmanclk $ubesinde a~llml' bulunan TR60 0001 2009 3140 0016 0000 32 lban nolu vadesiz
hessbma yatmlacaktir.)
11 - Verilentekliflerin gecerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim gOnO olmahdir,

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - ihale dokfunanmda helirtilmeyenhususlara bu ilanda yer verilmemistir.
14 - lhale, Koylere Hizmet Goturme Birligi lhale Yonetmeligi HOkfunlerine gore yapilacak olup,
idare ihaleyi yapip yapmamakta serbesttir.
15-idaremiz 4734 sayih kanuna tabi degildir.
iIanen duyurulur.
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