OsmancIk il~e Kiiylere Hizmet Gfitiirme Birligi Ba,kanhgl
Osmancik Hnknmet Binasi Bakim ve Onanm Yapim i~i Koylere Hizmet Gotfume
Birligi ihale Yonetmeliginin 18'inci maddesine gore ACIk ihale Usulii He ihale edilecektir.
Ihaleye iliskin aynnnh bilgiler ~agida yer almaktadir:
1- Birligin ada

Osmaoclk il~esi Koylere Hizmet GiitUrme Birligi B8f ka nhgl

a) Adresi

Yeni Mah.Sadri Turan Cad.No.98 Hilldimet Konagi

b) Telefoo ve faks oumarasl

0364 61140011193

Faks: 0364 611 8599

c) Elektronik posta adresi (varsa)

2- ihalenio ada

Osmancik Hiikiimet Binasi Bakim ve Onanm Yapim i~i

a) Niteligi, tiirti, miktan

Osmancik Hiikiimet Binasi Bakim ve Onanm Yaprm l~i
(YapilacakIsler Listesinde oldugu gibi)

b)Teslim ve ifinYaptlacag.

Osmancik Hiikiimet Binasi

[veriryer/eri]

c) Teslim [tarihi/tarihleri] ve

"in yapam siiresi

,~

Sozlesmenin imzalandigi tarihten itibaren 10 takvim gunu
ieerisinde Yer teslimi yapilacak, Yer teslimden itibaren isin
bitirilmesi 4S (Kirkbes) Takvim giindur.

3- ihalenin

a) Yapllacaga yer
b) Tarihi ve saati

: Kaymakamltk Toplanti Salonu OSMANCIK

23/09/2022 Cuma gunu, saat: 15:00

c) Odeme Veri

: Hakedis odemesi Koylere Hizmet Goturme Birligi tarafmdan
yapilacakur.
4 - ihaleye katdabilme ,artlan ve istenilen helgelerife yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1.1 lhaleyekanlma sartlan ve istenilen belgeler:
a) Tebligat icin adres beyam: aynca tebligat icin telefon numarasi faks numarasi varsa e posta
adresi
b) ldari sartnamenin 10 uncu maddesinde belirtilen Birlik lhale Yonetmeliginin II maddesinin a,
b. c. c, d. e. f. g. g bentlerinde sayilan durumda olmadigma iliskin taahhntname.
;.
c) MevzuatI geregi kayith oldugu ticaret ve/veya sanayi odasi ya da esnaf ve sanatkar odasi veya
ilgili mesiek odasr belgesi;
I) Gercek kisi olmast halinde, kayrth oldugu ticaret ve/veya sanayi odasmdan ya da esnaf ve
sanatkar odasmdan veya ilgili meslek odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin icinde bulundugu yilda
.j

almmis, odaya kayith oldugunu gosterir beIge,
2) Tuzel kisi olmasi halinde, ilgili mevzuan geregi kayith bulundugu ticaret ve/veya sanayi
odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin icinde bulundugu yilda almmis, tiizel kisiligin odaya kayith

:.~

oldugunu gosterir belge,
~) Teklifvenneye yetkili oldugunu gosteren imza beyannamesi veya imza sirkilleri;
1) Gercek kisi olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tilzel kisi olmasi halinde, ilgisine gore tiizel kisiligin ortaklan, iiyeleri veya kuruculan He
tuzel kisiligin yonetimindeki gorevlileri belirten son durumu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
biIgiIerin tamammm bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasi halinde, bu biIgiIerin tiimiinii
gostermek Uzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gosteren beIgeIer He tiizel kisiligin
noter tasdikli imza sirkiileri.
c) ldari Sartname ekinde yer alan standart forma uygun teklifmektubu.
~) ldari Sartnamede belirlenen gecici teminata iliskin gecici teminat mektubu veya gecici teminat
mektuplan dismdaki teminatlann Osmancik llcesi Koylere Hizmet Goturme Birligi Baskanhguun
Halk Dankasl Osmanclk ~ubesinde a~"ml~ bulunan TR60 0001 2009 3140 0016 0000 32
Iban nolu hesaba yatmldignu gdsteren makbuziar.
d) idari sartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, sekli ve icerigi Yapim isi ihaleleri
Uygulama Yonetmeliginde duzenlenen yeterlik belgeleri.
e) Vekaleten ihaleye katilma halinde, vekil adma duzenlenmis, ihaleye katilmaya iliskin noter
onayh vekaletname He vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
f) isteklinin ortak girisim olmasi halinde, idari sartname ekinde yer alan standart forma uygun i~
ortakhgi beyannamesi.
g) lhale konusu isin tamami veya bir kisrm alt yiikienicilere yaptmlamaz.
g) ihale doknmammn satm ahndigma dair banka dekontu.
h) TiizeI kisi tarafindan i$ deneyimini gostermek iizere sunulan belgenin, tuzel ki~iligin yansmdan fazla
hissesine sahip ortagma ait olmasi halinde, ticaret ve sanayi odasi/ticaret odasi biinyesinde bulunan ticaret siciI
memurlukian veya yeminli mali musavir ya da serbest muhasebeci mali musavir tarafmdan ilk ilan tarihinden
sonra dnzenlenen ve dnzenlendigi tarthten geriye dogru son bir yildir kesintisiz olarak bu sartm korundugunu:J
gosteren, standart forma uygun belge,
r"""!!
I) Benzer islerde coklu olmak iizere %50 is bitirim belgesi.
i) i$ yerinde deneyimli lnsaat MUhendisi veya insaat teknikeri, Makine Miihendisi, Ve Corum Gaz dan
almmis yetki belgesine dair belge.
4.1.2. ihaleye i~ ortakl.g. olarak teklifverilmesi halinde;
i~ ortakhgmm her bir ortagi tarafmdan 4.1.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan::r~
belgelerin ayn ayn sunulmasi zoruniudur.
4.2. Ekonomik ve mali yeterlige iIi~kin belgeler ve bu belgelerin ta~lmasl gereken kriterler:
4.2.1 Bu madde bos brrakilrmstir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterlige iIi~kin belgeler ve bu belgelerin ta~lIDaSI gereken kriterler:
4.3.1 istekli imalatci ise imalatci oldugunu gosteren beIgeIer ve/veya sanayi sicil belgesi ve/veya :j
kapasite raporu, Teklifvenneye yasal olarak yetkili oldugunu kamtlayan beige
4.3.2. istekli yetkili saner ise, yetkili sauci oldugunu gosteren belgeler ve/veya imalatcmm sanayi
sicil belgesi veya imalatci oldugunu gosteren belgeler, Yapim lsi icin son bes yI1 icinde kamu veya
ozel sektorde yapmis oldugu islere ait teklif mektubunun %50 oramnda benzer i~te coklu i~ deneyim
belgesi
4.3.3. Alum yapilacak iiIiine iliskin TSE belgesi ve Garanti belgesi
4.4. Denzer i, olarak kabul edilecek i~ler: 11.06.2011 tarih ve 27961 sayih resmi gazete de
,.:,.~

.
yaymlanan Yapim lslerinde Benzer l~ guruplan Tebligde yer alanlar henzer l~ olarak kabul
edilecektir.

4.4.1. Bu madde bos brrakrlrmstir.
4.5. isteklinin organizasyon yapisma ve personel durumuna ili~kin belgeler
4.5.1. Bu madde bos brrakrlrmsur.
5 - Ekonomik acidan en avantajh teklif en dii~iik fiyat esasma gore belirlenecektir.
6 - ihaleye sadece yerli istekliler katilabilecektir.
7 - ihale dokiimanmlD gfiriilmesi ve satm ahnmasi;
7.1. ihale dokumaru, idarenin adresinde gorOlebilir. 150,00 TL kar§lhgl yatmlmak suretiyle Aym
adresten temin edilebilir.(Dosya Ahndl Bedelleri Birligin Halkbankasl Bankasl Osmanclk
$ubesinde a~lIml' bulunan TR60 0001 2009 3140 0016 0000 32 iban nolu vadesiz hesabma

.;4.
"(!I

yatmleceknr.)

7.2. ihaleye teklifverecek olanlann ihale dokiimarum satin almalan zorunludur.
8- ihalenin yeri, Tarihi ve Saati: Kaymakamhk Toplann salonunda 23 109/2020 tarihinde
15 : 00 da yaprlacaktir,

saat:

9 - Teklifler, 23.09.2022 tarih ve saat 15.00 kadar Osmanesk il~esi Kfiylere Hizmet GiitUrme
Birligi Ba~kanbgl -Hiikiimet konagl 2.kat ihale edasr adresine elden teslim edilebilecektir
9.1 istekliler tekliflerini, Anahtar Teslim Gorum bedel tlzerinden verilecektir. Ihale sonucu nzerine
ihale yapilan istekliyle Anahtar Teslimi Gotiirii Bedel tizerinden sozlesme imzalanacaktrr
10 - Istekliler teklif ettikleri bedelin %3'Onden az olmamak Ozere kendi belirleyecekleri tutarda ge~ici
teminat vereceklerdir. (Teminat mektubu haricindeki teminatlar, Birligin Halkbankasl Bankasl
Osmanclk ~ubesinde a~llml' bulunan TR60 0001 2009 3140 0016 0000 32 loan nolu vadesiz
hesabma yatmlacaktrr.)

11 - Verilen tekliflerin gecerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim giinii olmahdir,
12 - Konsorsiyum olarak ihaIeye teklifverilemez.
13 - ihaIe dokiimamnda belirtilmeyen hususlara bu ilanda yer verilmemistir,
14 - ihale, Koylere Hizmet Gotnrme Birligi ihale Yonetmeligi Hukumlerine gore yapilacak olup,
Idare ihaIeyi yaplp yapmamakta serbesttir.
15-idaremiz 4734 sayih kanuna tabi degildir.
llanen duyurulur.
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