
T.C. 
SAMSAT KAYMAKAMLI6I 

Koylere Hizmet Gotiirme Birligi Bakanligi 

WALE ILANI 

Samsat ilcesi Bagarast Koyii Koy Konagi yapimi iii acik ihale usulti ile ihale edilecektir. Ihaleye 
ayrintili bilgiler asagida yer almaktadir. Birligimizce ilan olunur. 

1-idarenin 

a) Adi 

 

Samsat Koylere Hizmet Gottirme Birligi 

  

b) Adresi 

 

Samsat Htiktimet Konagi 02800 Samsat/ADIYAMAN 

  

0416 4112006 — 0416 411 2111 c) Telefon ye faks numarasi El 

 

2-Ihale konusu vapim i inin 

a) Niteligi, taro ye miktari 

Bagarast Koyti koy konagi yapimi isi 
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b) Yapilacagi yer Samsat ilcesi Bagarasi Koyii 

c) Ike baslama tarihi 

Ytiklenici sozlesmenin imzalanmasmdan itibaren 5 (Bes) gfin icinde is 
programme idareye vermek zorundadir. 4 programtnm onaylandigi 

. tarihten itibaren 3 (tic) gfin icinde Yapim isleri Genel artnamesi 
' htiktimlerine Ore isin teknik sorumlusu tarafindan ytiklenici adina 

calisan teknik personele isyeri teslimi yapthr. Yiiklenici isyeri teslim 
tarihinden itibaren 3 (tic) gtin icinde ise baslamak zorundadir. 

c) 4in siiresi  Yer tesliminden itibaren 180 (Yuzseksen) takvim gtintidtir. 

3- Ihalenin 
a) Yapilacagi yer . Samsat Kaymakamligi Toplanti Salonu 

b) Tarihi ye saati 01.08.2016 — 14.00 

c) Son teklif verme tarih ve saati 01.08.2016  — 14.00 

4-Ihaleye katilabilme artlan ye istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak kriterler 
4.1 Ihaleye katilma sartlan ve istenilen belgeler: 
4.1.1.Tebligat icin adres beyant ye ayrica irtibat icin telefon varsa faks numarasi ile elektronik posta adresi. 
4.1.2 Mevzuati geregi kayitli oldugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasi veya Meslek Odasi belgesi; 
4.1.2.1.Gercek kisi olmast halinde ihaleye iliskin ilantn yapildigi yil icerisinde almmts Ticaret ve/veya 
Sanayi Odast veya Meslek Odasina karth oldugunu gosterir beige 
4 1.2.2.Ttizel kisi olmast halinde mevzuati geregi ttizel 	siciline kayitli bulundugu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasindan ihaleye iliskin damn yapildigi yil icerisinde 	ttizel kisiligin sicile kayith olduguna 
dair beige, 
4.1.3. Teklif vermeye yetkili oldugunu gosteren imza beyannamesi veya imza sirktileri, 
4.1.3.1.Gercek ki5i olmast halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

kisi olmast halinde, ilgisine gore ttizel kisiligin ortaklan, uyeleri veya kuruculan ile ttizel 
tevsik eden belgeler ile Wad kisiligin noter tasdikli imza sirktileri 
4.1.3.3.Koylere Hizmet Gottirme Birligi Ihale Yonetmeliginin 11. maddesinin (a), (b), (c), (c), (d), (e), (f), 
(g), (g) ye 12. maddesinin (a), (b), (c), (c), (d), (e) bentlerinde sayilan durumlarda olunmadigma iliskin 
yazih taahhtitname, 
4.1.4. sekli ye icerigi idari $artnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.5. 1$ Deneyim Belgesi ve bu belgenin baska bir ttizel kisiye kullandirtImayacagina iliskin taahhtitname. istekli 
tarafindan teklif edilen bedelin en az % 50 i oraninda ihale konusu veya benzer islere ait tek sozlesmeye iliskin son 
10 yil icinde kamu veya tizel sektorde gerceklestirdigi islere ait is deneyimini gosteren beige, 
4.1.6. Teklif edilen bedelin % 3' Linden az olmamak tizere, isteklilerce belirlenecek tutarda gecici teminat. 
5- Ihaleye sadece yerli istekliler kattlabilecektir. 
6- Ihale doktimant, Samsat Koylere Hizmet Gottirme Birligi T.C.Ziraat Bankast Samsat Subesindeki 255 305 
86 — 5003 nolu hesabtna 500 (Besyilz) Turk Lirast yatinlarak Banka dekontu ibraz edilmek sarhyla, Samsat 
Koylere Hizmet Gottirme Birliginden alinabilir. 
7-Teklifler ihale saati olan 14:00' a kadar bizzat istekli, kanuni temsilcileri ye ttizel kisilerde temsile yetkili 
sahtslar tarafindan Samsat Koylere Hizmet Gottirme Birligi ihale Komisyon Baskanligina verilir. Posta ile veya 
iadeli taahhiltlii olarak teklif verilemez ve bu sekilde verilen teklifler degerlendirmeye alinmaz. 
8-Istekliler tekliflerini, anahtar teslimi gOttirti bedel fiyat usulti ve Idari sartnamenin 18. madde belirtilen 
us Ilere gore vereceklerdir. Ihale sonucu, tizerinde ihale yapilan istekliye gottiril bedel sozlesme 



imzalanacaktir. 
9- Verilen tekliflerin gecerlik suresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Ytizyirmi) takvim genii olmah ye bu 
durum teklif mektubunda acikca yazilmalidir. 
10- SGK ve Vergi borclari olmadigina dair beige 
11- Is Ortakligi ye Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
12-Teklifler KDV haric yapilacaktir. 
13-Ihale ile ilgili diger bilgiler idari sartnamede mevcuttur. 
14-Birligimizin ihalesi 28.04.2007 Tarih ve 26506 Sayili Resmi Gazete Yayimlanan Koylere Hizmet Gotiirme 
Birligi plate Yonetmeligi' ne gore yapilacaktir. Ware thaleyi yapip yapmamakta serbesttir. 19 / 07 / 2016 

KOYLERE JliZMET GOTURME 
BIRLIGI BASKANLIGI 

Klivad ATAN  
Kaymakam 

Birlik Baokam 


