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Celikhın Kövlere Hizmet Götü rme Birliği Ba§ ilın ur.

ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliğince 2019 Yıh Yatırım Programı Kapsamında ".{dıyıman lli
çclid;; ilçcsi İskerhan Kö"r, ü { l)aircli ıııııı ngltln, Lojmını Yıpım İşi " Köylere Hizmet Götürme

Iiirliği İhaıe Yönetmeliğinin lE.Maddesine göre Açık ihale Usulü ile ihale edilecektir.

l. İdarenin :

") 
A,r, : Çelikhan Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

bj Rdresi : Çelikhan Kaymakamlığı llükümet Konağı Kat:2 Çelikharı/Adıyaman
c) Telefon - Faks Numarası : 4|6 4512009 - 4512124
d) Elcktronik Posta Adresi (Varsa) :

2. İhale Konusu YaDım ınln:
a) İhalenin adı : Aı|ıl,ıınan ili Çeıikııan ilçesi Asl<crhın Köl-ü 4 Dıircli Milli

fğitim Lojmını \'apım lşi.
b) Niıcliği, ]'ürü ve Miktan : Bina Yapımı-Milli Eğitime Lojman Yapılması

Askerhan Köyiime 4 Daireli Lojman Yapım İşi

(Ayrıntı|ı bilgi mahal lisıede yer almaktadır.)
c) Yapılacağı Yer : Askerhan Köyü - Çelikharı/ADIYAMAN
dİ işe'Baş|ama Tarihi : Sözleşmenin imzaladığı taıihten itibaren 5 (Beş) takvim günü içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

e) İşin Süresi : İşe başlama tarihinden iübaren 360 takvinı günüdiir,

i) İhalenin Yapılacağı Yer : Çelikhan Kaymakamlığı Toplanh Salonu
g) Tarihi - Saati ı 26107120l') Cuma Günü Saat 10.00

ğ) Son'teklif Verme Zamanı ı 26lO7l20l9 Cuma Günü Sıat 09:59

eka e istenilen irmesinde uı

3.1. Tebtigat için adres beyanı ve aynca irtibat için telefon ve faks numarası.

3.2. Mevİuat gercği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi

(Belgeler İhalenin yapıldığı yılı içerisinde alınacaktır.)
3.3. Teklif vcrmeye yetkili olduğunu göstcrir imza beyannamesi veya imza sirküsü.

3.4. Gerçek kişi olma-sı halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.
3.5. Tüzel kişi olması halinde. şirket ortaklarının hisse durumlaıını ve şirketteki görevlerini belirten.

son durumunu göstcrir ]'icaıet Sicil Gazcıesi aslı veya tasdikli ömeği.
3.5. Şekli ve içeriği İdaıe Şannamcde belirlencn teklif mektubu.
3.7. Vekaleten katılmalarda noter tasdikli vekaletname ve notet tasdikli imza beyannamesi. (Dış

Zarfin İçinde Olacak)
3,8. ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı idarenin izni olmadan alt yiiklenicilere yaptırılamaz.

3.9. İhaleye sadece yerli istekli olanlar katılabilir.
3.10. İhale dokümanını satın aldığtna dair belge.
3,1l . 28.04.200']. tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği

ihale Yönetmeliği'nin l l. maddesinin (a), (b). (c),(ç) (d). (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde aynı Yönetmeliğin
l2.maddesinin l.fıkrasının (a). (b), (c), (ç). (d), (e) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin
yazılı taahhütname.

3.12. İcralı Olmadığına dair belge.
3.13.Mevzuat ger"ğ ku.u ihalelerinden yasaklı olmadığına dair teyiı belgesi. (lhale Durum Belgesi)
3.14. isteklilerd"r, idu.""" düz.enlenecek olan İŞYERİ GÖRME belgesi. İstekliler larafından

imzalanmış olacaktır.
3.15. Kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge;('l'cmmuz-20l9 Al-ı)
3.16. Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge; (Temmuz-20l9 Ayı)

kriterler:

4.1 Mesleki ve teknik veterliğe iliskin tıeloeler ve hıı be l«ıele aın te§ım ,s ken kriteıler:
4.1.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörde teklif edilen bedelin en az Yolo'i

oranında denetlendiği veya yönetıiği idaıece kusursuz kabuI edilen ihale konusu iş veya benzer işterle ilgili



aeneyimini gösteren ve reklif edeceği bedelin ,Z, 70 oranından az olmamak t?ere tek sözleşmeye ilişkin iş

J.n.yl. bel-gcsi veya buna eşdeger"inşaat mühendisi diplonıası vermesi zorunludur. lŞ Ortaklannda ise iŞ

İ;t; b.İğesinin'r"riı"n tJı.ılfrn neİ bir ortak için en az 7, 70 olması gerekir. iş deneyim belgesi bina

yapım işi deneyim belgesi olacaktır.
4.1.2. Mezuniyet belgeleri/diplomalar:
yapım işinde diplomalannİ sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar inşaat Miüendisi olmak

zorundadıi. Bu kişiler idareye mezuniyet belgeleriylİ birliktc mesleklerini icra ettiklerine dair meslek odası

İ.uyİİ t"ıg".inl j. ,**4. ,o.ndudr.. raktııtiıerin inşaat Mühcndisliği bölümü mezunu olanlaıın

cliİlomalaİı ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak-tır,_-' l.İ.ı. lsteklilerden uşug,du .uyro ve niteİikteri belirtilen Persone| 'taahhütnamesi istenmektedir.

isteklinin aşağıda belirtilen'riy, ," nh"ıikt. teknik personeller için teknik personel taahhütnamesinin

verilmesi zorunludur.
Taah}ıüı olarak istenen tcknik

MESLEKi ÜXVİXİ
nel lisıesi

Ğ

l)lıNEYiMi
(Asgari) 1-ıl

5İnşaıt MühcnıiisiŞıntiı,e lllühe ndisi

Al)}]1,

5. ihalc ekonomik açıdan en avantajlı teklifl veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır. Ekonomik

Açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre^belirlenecektir,
' 

6. İha1e Ükti--,; çeliİhan lİçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görtllebilir ve aYnl

Adresten temin edilebilir.
7. ihale dokümanı çelikhan Kaymakamlığı Köylere llizmet Götürme Birliği adresinde 750.00.-TL,

s"a.ıı" t.;;-*dİı"İıııİ. it uı"v. katılmak isteyen istekİiler ihale doküman bedclini Birliğimizin T ,C, Ziraat

sunı(;, ieıiı.t an Şubesindeki 286l8948-500j sayılı hesabına yatırıp. dekont almak zorundadırlar, Posta ile

,"v" i"a"ji,-t lrtıtitı olarak teklif verilemcz ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz,

8. istekliler teklifettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geÇici

teminat vereceklerdir.
9.Verilenteklifleringeçerliliksüresi.ihalelarihindenitibaren90(Doksan)takvimgünüdür.
l0. ihale tlzerinde kalan istekliden sözleşme yapılmasından önce yükleniciden ihale bedeli iizerinden

hesaplanmak suretiyle yüzde altı (% 6) oranında kesin.teminat alınacaktır,"--- -'İİ_ 
inaıeye İirjen razıo g"rçck veya tüzel kişi tarafindan iş ortaklığı oluşturulaıak teklif verilebiliı,

Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
ıİ. Teklitler ihale İaatine kadar çelikhan Köylere Hizmet Götürme Birliğine 1eslim edilecektir

l3. İstckliler tekliflerini ınıhtai tesllmi göiürü be<tel fiyat ilzerindcn vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılaır istekliye anıhtar teslimi giıtürü bedel sözleşme imzalaııacaktır. ..

14. Vcrilen teklifler uygun gortılmediği takdirde, komisyon ihaleye açık eksiltme yoluyla tekrar

devam edebilir.
1S.Teklif kapsamında sunulması istenen belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu. ekler, laşımalan

sereken kriterler ve değerlendirmeleri ile ilgili diğeihususlar idari şartnamede yer a1maktadır.

"- -*'i;:ö;iik;* 
G.l Köylere Hizmetbötürme Birliği, 4734 sayılı Kamu lhale Kanunu ve 2886 sayılı

Devlet İhaİe Kanununa tabi olmayıp, 28l04l2oo7 taıih vi z65oo sayılı Resmi Gazetede yer alan Köylere

tıir-", öo,1r.." Birliği ihale yönetmeliğine ıabidir. idare ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İlan olunur. llllL7 l20l9

pozisronu

l


