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elikhan lere H lLm Gc ötürme Bi ği Ba dan ılan olunur.

ilçenıiz Köylere Hizmet Götürme Birliğince 20l9 Yılı Yatırım Programı Kapsamında_ " Adıl,ıman ili

(.clikhan iIcesi ycşiltepe roıi o'u"ii"ıı trıııı Rgıtı_ 1,ojmanı yıpım işi " _Köylere 
Hizmet Götürme

ilıti; ffi',i;;am.ılg'inin ı ö.Maddesine görc Açık lhale Usulü ite ihale edilecektir.

. İdarenin
: Çelikhan Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 

_

: İelikhan Kaymakamlığı IIükümct Konağı Kat:2 Çelikharı/Adıyaman
: 416 45|2009 - 4512|24

Varsa) :

: Aılıyımın ilı q,:cıİı<han ilçcsi Ycşiltcpc Köl,ü ,{ Dıircli Milli
Eğitim Loinıanı Yapını lşi.

: I}İna Yapımı-Milli Eğitime 1.ojman Yapılması
Yeşiltepİ Köyüne 4 Daireli Lojman Yapım işi
(Aynnıılı bilgi mahal listede yer almaktadır.)

: Yeşiltepe Köyü - Çelikharı/ADIYAMAN
: Söİleşmenin imzaladığı tarihten itibaren 5 (Beş) takvim günü içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

: işe bşlama tarihinden itibaren 360 takvim günüdiir,

: Çelikhan Kaymakamlığı Toplantı Salonu
,ı 26107l20l9 Cumı Günü Saat l1.00

e) İşin Süresi

| İhalenin Yapılacağl Yer
g) 

-tarihi 
- Saali

ğ) Son 
-l-ekIif Verme Zamanı ı 26107l20l9 C'uma (iünü Saıt l0:59

3. ihıleve kıtılmı §artıarı ve istenilen beleeler ile veterlilik değerlen dirmesinde uvsu acak

imzalanmış olacaklır
3.t5. Kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge;(Temmuz-20l9 Al,ı)
3.16. Kesinleşmiş vergi borc u olmadığına dair diDenlenmiş belge; (Temmuz-20l9 Ayı)

4.r. M eki ve teknik veterliğe iliskin belseler ve bu belselerin tas ı sereken erler:

a) Adı
b) Adresi
c) Telefon - Faks Numarası
d

2. lhııe
) Elektronik
Konusu Yı

Posta Adre Sl (

Dım inin:i
a) İhalenin adı

b) Niıeliği, Türü ve Miktarı

c) Yapılacağı Yer
d) İşe Bşlama 'taıihi

kriterler:

-ıı.1tbıigat 

için adıes beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,

3.2. Mevİuat geregi kayıtıı olduğu Ticaıet ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi

(Belgeler ihalenin yapıtdığı yılı içerisinde alınacaktır.)
3.3. Teklif vermeyi yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküsü.

3.4. Gerçek kişi olması halinde. Noter tasdikli imza beyannamesi,

3.5. Ttızel kişiolması halinde, şirket ortaklannın hisse durumlarını vc şirketteki görevlerini belirten,

son durumunu gösterir Ticarct Sicil Gazetesi aslı veya tasdikli ömeği,
3.6. Şekli ve içeriği İdaıe Şartnamede belirlenen ıcklif mektubu,

3.7. vekaleten katılmalarda noter tasdikIi vekaletname ve noter tasdikli imza beyannamesi-(Dış

zarfın İçinde Olacak)
İ.8. ihuıe konrso işin tamamı veya bir kısmı idarenin izni olmadan alt yüklenicilere YaPtırılamaz.
3.9. İhaleye sadece yerli istekli olanlar katılabilir.
3.10. İhale doktlmanını satın aldığına dair belge.

3.1ı.28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Köylere llianet Götürme Birliği
ihale Yönetmeliği,nin ll. maddesinin (a), (b). (c),(ç) (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde. aynı Yönetmeliğin

l2,maddesinin if,k.a.rn,n (a), (b). (c), (ç). (d), (e) benl|erinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin

yazılı taahhütname.
3.12. İcralı Olmadığına dair belge.
3.13.Mevzuat ger"ğı ku., ihalelerinden yasaklı olmadığına daiI teyit belgesi..(İhale.Durum Belgesi)

3.14. istektiığ;d"r,- id-""" düzenlenecek otan iŞYERi GÖRME belgesi. İstekliler ıarafından

4.1.1. İş deneyim belgeleıi:
isteklin'in, son on yıl-içinde yurt içinde kamu veya özel sektörde teklif edilen tıedelin en az o/o70'i

oranında denetlendiği veya yonenigİ idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer iŞlerIe ilgili



dencyimini gösıeren ve teklif edeceği bedelin ulı 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş
deneyim belgesi veya buna eşdeğer inşaat mühcndisi diploması vermesi zorunluduı. İş Ortaklarında isc iş
deneyim belgesinin verilen teklifin her bir ortt*, için en az 7t, ?0 olması gerekir. İş deneyim belgesi bina
yapım işi deneyim belgesi olacaktır.

4.1.2. Mezuniyet belgeleri/diplomalar:
Yapım işinde diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar İnşaat Mühendisi olmak

zorundadır. Bu kişiler idareye mezuniyet belgeleriyle birlikte mesleklerini icra ettiklerine dair meslek odası
kayıı belgesini de sunmak zorundadır. Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölilıınü mezunu olanların
diplomalan ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.

4.1.3. İstcklilerden aşağıda sayısı ve niteliklcri belirtilen Personel 'taahhürnamesi istenmektedir.
İsleklinin aşağıda belinilen sayı ve nirelikte reknik personeller için ıeknik personel taahhütnamesinin
verilmesi zorunludur.

Taahhüt olarak istenen teknik sonel listesi

5. İhale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır. Ekonomik
Açıdan en avanıajlı teklif; en düşük İıyat esasına göre belirleneccktir.

6. İhale Dokümanı; Çelikhan İlçesi Köylere 1,Iizmet Götünne Birliği adresinde görülebilir ve aynı
Adresten temin edilebilir.

7. İhale dokümanı Çelikhan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde 750,00.-TL.
Bedelle temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale dokümrın bedelini Birliğimizin T.C. Ziraat
Bankası Çelikhan Şubesindeki 28618948-5003 sayılı hesabına yalınp, dekoııt almak zorundadırlar. Posıa ile
veya iadeli taahhütlü olarak teklif vcrilcmez ve bu şckilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

8. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirlcyecekleri tutarda geçici
teminat vcreccklerdir.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
l0. İhale iiz-erinde kalan istekliden sözleşme yapılmasından önce yükleniciden ihale bedeli iizerinden

hesaplanmak suretiyle yüzde altı (7o 6) oranında kesin teminal alınacaktır.
ll. İhaleye birden fazla gerçek veya tilzel kişi tarafindan iş ortaklığı oluşturulaıak teklif verilebilir.

Konsorsiyum <ılarak ihaleye teklif verilemez.
12. Teklifler ihale saatine kadar Çelikhan Köylcrc Hizmct Götürme Birliğine teslim edilecektir
!3. lstekliler tekliflerini ınıhtar tcs|imi götürü bedel fiyat üzcrinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliye anıhtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
t4. Verilen teklifler uygun göriilmediği takdirde, komisyon ihaleye açık eksiltme yoluyta rekrar

devam edebilir.
l5.Tcklif kapsamında sunulması istenen belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu ekle1 taşımaları

gereken kriterler ve değerlendirmeleri ile ilgili diğer hususlar İdari Şartnamede yer almaktadır.
l6.Çelikhan İlçesi Köylere Hizmeı Cöttirme Birliği.4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı

Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, 28/04/2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazeıede ycr alan Köylere
Hiznıet Götilrme Birliği lhale Yönetıneliğine tabi<lir. İdare ihaleyi yapıp. yapmamakta serbesttir.

Ilan olunur- lil/07 12019
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