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inlr.rtrm
irvnsolu xOvLERE IrizMET G0nmue ninr,iGi n6x,m,tGnrnmv

irvrnor,u x.lnlsry KOv0 BEToN PARKE KAPLAMA i$i KOYLERE IrizMET
cOruRME BiRLiGi iHALE YONETMELiGiNiN lt.MADDEsi (Aqu< irnr,r usur.ir)

nUrulr,enirr c0nr in nr.r rnir,rcnxrin-

.1. idarenin

a) Adr

b) Adresi

b) Telefon ve faks numarasl

2. ihale konusu vaorm isinin

a) ihalenin (igin) Adr

b) igin Nitelipi, tiirii, miktan

b) Yaprlaca[r yer

c) i9e baSlama tarihi

d) lgin siiresi

3. ihalenin

a) Yaprlacalr yer

b) Tarih ve Saati

ihebolu Ktiylere Hiznet Gdtiirme Birli[i

Hiikumet Konatr Kat 3 K.H.G.BirliEi MiidiirliigU

(0366) 811 40 38

(0366) 8l I 41 00 - Faks tel

ilgemiz Karabey K0yii Beton Parke Kaplama lgi

2000 m2 beton parke kaplama igi

inebolu Karabey Kiiyii

Sdzleqmenin yaprldrtrnrn Yiikleniciye tebli[ edildili tarihten
itibaren 5 (be;) giin iginde yer teslimi yaprlarak ip baglanacakttr.

: Yer teslim tarihinden itibaren 100 takvim gilniidiir.

: inebolu Kaymakamhfr Toplantr Salonu

: 071071202O Tsih ve Saat 12:00

4. ihaleye kanlabilme gartlal ve istenilen belgeler ile yeterlik defierlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. ihaleye krhlma srrtlan ve istenilen belgeler:

4,1.1. Tebligat igin adres beyanr. Aynca, irtibat igin telefon numarast ve faks numarasr ile varsa elektronik posta
adresi.

4.1.2. Mevzuatr gere[i kayrth oldufu Ticaret ve/veya Sanayi Odasr Belgesi.

4,1.2.1. Gergek kiqi olmasr halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundu[u yrlda ahnmrq, ilgisine gdre
Ticaret velveya Sanayi Odasrna veya ilgili Meslek Odasrna kayrth oldu[unu giisterir belge,

4.l.2.2.Tnzel kiqi olmasr halinde, mevzuatr gerefii tiizel kigililin siciline kayrth oldulu Ticaret velveya Sanayi
Odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundu$u yrlda alnmrg, tiizel kigililin sicile kayrth olduluna
dair belge.

4.13.Teklif vermeye yetkili oldufunu gdsteren imza beyannamesi veya imza sirkiileri.

4.1.3.1. Gergek kigi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.13.2. Tnze.l kigi olmasr halinde, ilgisine g0re tilzel kigililin otuklar, iiyeleri veya kuruculan ile ttizel kigililin
yOnetimindeki gdrevlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlan tevsik eden
belgeler ile tiizel kigili[in noter tasdikli imza sirkiileri.

4.1.4 K0ylere Hiznet C6tiirme Birligi lhale Ydnetrnelifi'nin 11. Ve 12. maddelerinde sayrlan durumlarda
olmadrfrna iligkin yazrh taahhiitname.

4.1.5. $ekli ve igeriEi ldari $artnamede belirlenen teklifmektubu.

4.1.6. $ekli ve igeri[i ldari $artnamede belirlenen gegici teminat.

4,1.7. OrtaEl oldulu veya hissedarr bulundufiu tilzel kigilere iligkin beyanname.

4.1.8. ihale konusu igin tamamr veya bir krsmr alt yiiklenicilere yaptrrmayacafirna dair taahhiitname.
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4.1.9. ihale dokiimanrnrn satrn altndr[rna dair belge.

4.l.10.Tiizel kigi istekli tarafindan sunulan ig deneyim belgesinin, aynr tiizel kiginin yansrndan fazla hissesine

sahip ortalrna ait olmasl halinde sunulacak ig deneyim belgesinin bagka bir tifzel kigiye kullandrnlmayaca9na
iliqkin taahhiitname.

4.1.11 Vekaleten ihaleye katrlma halinde, istekli adrna katrlan kiginin noter tasdikli vekiletnamesi ile
noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.12 isteklinin ortak girigim olmasr halinde, gekli ve igeripi bu $artnamede belirlenen i9 ortakhlt
beyannamesi.
4.1.13 Bu tartnamede belirtilen yerli istekli ispatr igin Yaprm/ Mal,/Hizmet Altm
Yiinetmelipinde belirtilen betgeler.

ihaleleri Uygulama

4.1.14 Mevzuat hiikiimleri uyarmca kesinlegmig vergi borcu olmadtlma dair belge.

4.1.15 Mevzuat hiikiimleri uyannca kesinleqmig sosyal giivenlik prim borcu olmadrlrna dair belge.

isteklinin i9 ortakh[r olmasr halinde, (b), (c), (d), (i), (l), (m) (n) ve (o) bentlerinde yer alan belgelerin her bir
ortakga ayn ayn verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterlife iligkin belgeler ve bu belgelerin tagrmasl gereken kriterler:

4.3. Mesleki ve teknik yeterlile iligkin belgeler ve bu belgelerin taglmast gereken kriterler:

4.3.1. i9 Deneyim Belgeleri:

isteklinin, son on yrl iginde yurt iginde ve yurt drgrnda kamu veya tlzel sektdrde bedel igeren bir sd,zlegme

kapsamrnda teklifedilen bedelin en az %o 50'si oranrnda ihale konusu iq velveya benzer iglere iliqkin i9 deneyim
belgesi vermesi zorunludur.

4.3.2. ibteklinin organizasyon yapsr ve personel durumu ile kaliteye iligkin belgeler:

gekli ve igerif,i Kiiylere Hizmet Gdtiirme Birligi ihale Yoneheli[i ve Yaprm igleri ihale Uygulama
Ytinetmelif,inde belirtilen agafirda gdsterilen sayr ve nitelikte teknik personeli ingaat mahallinde
bulunduracaf,rna dair Teknik Personel Taahhiitnamesi vermesi.

Taahhiit Olarak istenen Teknik Personel

S. No Unvan Adet Aranan Ozellik
I lnsaat Miihendisi veva Teknikeri I En az 3 yrl deneyimli
2 Insaat Ustasr I Et az3 yrl deneyimli
3 insaat Kalfasr 1 En az 3 yrl deneyimli

433. Makine ekipman ile ilgili belgeler:

$ekli ve igcrili Ktiylere Hiznet Gdtiirme Birlili lhale Y6netrneli$i ve Yaprm igleri ilrale Uygulama
Ydnetrneli[inde belirtilen aqafrda giisterilen sayl ve nitelikteki yapr aracrnr ingaat mahallinde bulunduracaprna
dair Yapl Araglan Taahhiitnamesi vermesi.

Taahhiit Olarak istenen Yapr Araglan

S. No Cinsi Adet Aranan Ozellik
I Damperli Kamyon I En az l0 ton
) Betoniyer I
3 Kompakttir Srkrstrrma Makinesi I
4 Jenarat6r I
5 Palet Ta5rma Ata5manr I

4.4.4. Bu ihalede benzrr ig olarak: Yaprm iglerinde i9 Deneyiminde Def,erlendirilecek Benzer iglere
Teblilde yer alan (A) V. Grup Karayollan igleri (Altyap*tlstYapr) benzer i9 olarak kabul edilecektir.
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5. ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilir.

6. ihale doktimanr lnebolu Kaymakamhlr Kiiylere Hizmet Gdtiirme Birlili Miidiirliilii adresinde licretsiz
goriilebilir ve 150,00 TL kargrftlr aynr adresten temin edilebilir. Ihaleye teklif verecek olanlann ihale

dokiimanrnr satrn almalan zorunludur. ihale Dokiimanr bedeli inebolu K6ylere Hizmet G6tiirme Birlilinin
Halk Bankasr inebolu $ubesi TR62 0001 2009 4E60 0016 0000 09 nolu hesabtna yatrnlacaktrr'

7. Teklifler ihale saatine kadar ihalenin yaprlaca[r yere verilebilecektir. Bagvurular bizzat yaprlacak ve posta...

vb yollarla gOnderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

8. lstekliler tekliflerini, her bir i9 kaleminin miktan ile bu ig kalemleri igin teklif edilen birim fiyatlann garprmt

sonucu bulunan toplam bedel tizerinden verecektir. ihale sonucu, iizerine ihale yaprlan istekliyle her i9

kaleminin miktarr ile iq kalemleri igin teklif edilen birim fiyatlann garprmr sonucu bulunan toplam bedel

iizerinden birim fiyat stizlegmesi imzalanacaltf.

f. istekliler teklif edilen bedelin 7o 3'iinden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda gegici teminat
vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin gegerlik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim giinii olmahdr.

ll. Konsorsiytm olarak ihaleye teklif verilemez.

12. ihale dokiimanrnda belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilmeyecektir.

Birlipimiz 4734 sayfi Kanun hiikiimlerine tabi delildir. ihale, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayrh Resmi
Gazete'de yayrmlanan KHGB ihale Yilnetmelifii'ne tabidir. Birlik Enciimeni, ihaleyi yaprp yapmamakta

serbesttir.

ilgililere ilanen duyurulur. 6n020


