
GEMEREK *şuaxıırıı,ıĞı
GEMEREK xöyr-BRn rriznınr cörünıun ninriĞi naşx.txı-rĞrNnaN

Aşağıda belirtilen işler ihale edilecektir.

l -İdarenin:
a) Adı
b) Adresi
c) Telefon ve Faks Numarası
2- İhalenin
a) Yapılacağı Yer
b) Tarih ve Saati
clİnaıe Şelıi

: Gemerek Köylere Hizmet Götürme Biıliği
: Gemerek İlçesi Hfüiimet Konağı
: 0346 614 l001-614 l883

ihale
ihale

Kaymakamhk Toplantı Salonu
13.07.2018 Cuma günü saat 14.00
Köylere Hizmet Götürme Birliği
Yönetmeliğinin l8, Maddesine göre Açık
Usulü ile

3- Tekliflerin
a) Verileceği yer : Gemerek Köylere Hizmet Götiirme Birliği
b) Tarih ve saat : 13.07.2018 saat 14.00

Teklifler yukanda belirtilen yer, tarih ve saate kadar ihale komisyonrına teslim edilecektir- Bu
Yaaten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir. Teklifler bizzat istekli, kanun temsilcileri ve tüzel

kişilerde temsile yetkili kişiler tarafindan komisyon başkanlığına verilecektir. Posta ile veya iadeli

taahhütlü olarak teklif verilmeyecek olup, bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye

alınmayacaktır. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4- İhale Konusu İşlerin

İşin Tanımı

İşin Niteliği

İşin Miktarı ve Kısıınları l adet

İş yapılma Yeri
Yer Teslim Tarihi

!e Başlama Tarihi

İşin Bitim Tarihi
5- İhale Dokümanının Görüleceği Yer

7-Geçici Tcminat

Gemerek İlçesi Beştepeler Köyü Kanalizasyon ve
Atıksu Tesisi Yapım İşi
Kanalizasyon şebekesi ve atık su tesisi yapım işi

: Gemerek İlçesi Beştepeler Köyü
Sözleşnıe tarihinden itibaren 5 takvim günü içerisinde
yer teslimi yapılacaktır.

: Yer teslim tarihinden itibaren 5 takvim gün içerisinde
işe başlanacaktır.

: İşe başlama tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

: İdaıenin yukarıda belirtilen adresinde görülebilir.

İhale dokümanları, Birlik bürosundan 750,00.-TL
karşıtığında alrnacaktır. İhaleye teklif verecek

olanların ihale dokümanlarınr satrn almalaıı zorunludur,

(Dosya ücreti birliğimizin übanka hesabına

yatırılacaktlr.)

Teklif edilen bedetin %3 'iinden az olmamak iizere,

isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat

alınacaktır.

8- İhaleye Katılahitme Şartları ve İstenilen Belgeler

6- İhale Dokünranının Hangi Bedelle
Ahnacağı



8.1-istektilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kaPsamında

suhmılaFı gerekir:
a) Tebligat'İçin adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik Posta

adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

- 

1- Gerçek kişi olmİsı halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıŞ, Ticaret

ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.' 
2- Tiıe| k ;i olması halinde, mevzuatı gereği tilzel kişiliğin siciline kayıth bulunduğu Ticaret

ve/veya Sanayi oilısından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kiŞiliğin sicile

kayıtlı olduğuna C ,ir belge.
c) Tekfifvenneye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2-Tiizeİ kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tiizel

kişiliğin yönetinıİn,lcki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaıet Sicil Gazetesi veya bu hususlan

tevsiİ eden belgel -iletüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) @eğişik: 

,)§/06/2004 _ 254s6 RG. /42 md.) idari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c),

(d), (e), (g) ve (i) l, ,nılerinde sayıları durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

e) Şekli ve i.,.,; il:i İdari Şartnamede belirlenen teklil mektubu,

fl İdari Şartnanıede belirlenen geçici teminat.

ğ1 t.z. nci nıadi]ede belirtilen, şekli ve içeriği Yapım işleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinde

r-aiizenlenen yeterl ; I',cl geleri.
h) Vekaleteı. lele katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile

noter tasdİkli iııı .,r ıı,ıı,ıamesi.

8.2_Mesleki l,e tt.llııik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

8.2.1_İsteklilcriı, ,.,.,r,zı.ıatı g"r"gi iıglıi odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye

yasal olarak 1,e" 1duğlınu kanıtlayan belgeler.
's.z.z_ irt.ı.ıİ,,, ]ıııı İeklif edilen bedelin en azVo30 u oranında ihale konusu iş veya benzer iŞlere

uii t"ı. .o.ı.ş,,,.. . t ilişkin son 15 yıl içinde iş deneyimini gösteren belge, (istekliler iş deneyim

belgelerini 
'K,,,,,,, ihale Kurumu,nun belirlediği usul ve esaslara göre güncelleyerek,

gün"cellenmiş ttllllrl imzaıı olarak iş deneyim belgesinin ekinde sunacaklardır.)

§.2.3- Stırı.şİ ,. 1 , ırısıııda adet ve unvanları betirtilen teknik personele iliŞkin taahhütname

8.3_Bu ihalerlı, !! , , ,cı,iş olarak kabul edilecek işler:
8.3.1_s, ihuı",, .,zcr iş olarak 1 1.06.20l 1 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede_yayımlanan yapım

islerindeişd.;.'JcdeğerlendirilecekişlereilişkintebliğEKIYaplmişlerindebenzerişgn-ıpları
- listesi IV. iııl,. e_ kııIlarıma suyu kanalizasyon işleri kabul edilecektir.

8.3.2_ Bu ihale ıı Nliihendisi bölümü mezunlartnın diplomaları iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir, 
.

Iinşaat Mıit".: i ,lip1omaları ile ihaleye girecek istekliler, ne kadarhk işe girebiteceklerini Kamu Ihale

Kurumununlıı.lir.|ıiı,sulveesaslaragöre-hesaplayıpimzalıolarakihatedokümanlarıilebirliktesunmak

ıı işin yerine getirilebilmesi için Yüklenici 1 adet Teknik Personel

ı,) lıulunduracaktır.
ııııış şekli
,,.,,l" ,"vl- belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış ömeklerini

,lü]elerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya

. *oylan ,ş olunlir il" "ibİaz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh
,ııl ed ilmeyecekiir.
.,, i*çı,i.i" aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından "ash

., 

",,,ri, anlama ğelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin
, ,,ıııı görüldüğü takdirde tekliflerine ekleyebilirler,
..,"rliLr, idarJce hazırlanan İdari Şartname, Teknik Şartname ile Sözleşme Tasarısı

zorundadır.)
8.3.3- İhale ,

(Mühendis/'I',.
8.4. Belgelerı,,
8.4.1-İsteklilt
vermek zonırı.
8.4.2_Noter ı,

fotokopisi gı,ıı ıı, _

taşıyanlar geçc '

8.4.3-İstek ]i],,

idarece göri
suretlerini i,.l:

9-Teklifte bı,I

2



ve eklerİni p sr ııılıııl etmiş sayılır.
lO-İhaleyes;,rliisteklilerkatılabilecektir,
İı_ Konror.,_ .ııık ihaleye teklif veremez. İş ortakhğı ihaleye teklifverebilir

12- İhale k\üııı tııııamt veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz,

l3-Birliğiıııiz \:||rtl]yapmamaktaserbesttir,_

iı-ni.ıiği,,,, |:, ,u,,iıor,'nu tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği,ne

tabidir.

GEMEREK KÖYLERE HiZMET
GöTüRME BiRLiĞi BAŞKANLIĞI
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