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Kahta Kiivlere Hizmet Giitiirme BirliEi BaskanhErndan ilan olunur'

ilgemiz Narince koytine 16 derslik Ortaokul binasr inqa edilmesi igi Koylere Hizmet

Gotiirme Birli[i ihale ycinetmeli[inin 18. maddesine gdre Agrk ihale Usuli.i ile ihale

edilecektir.

f . idarenin
a) Birli[in Adt
b) Adresi
c) Telefon
d) Elektronik Posta Adresi
( varsa )

2. ihale konusu yaprm iginin
a) ihalenin adr

b) Nitelifi, Tiirii ve Miktan
c) Yaprlaca[r Yer

d) iqe Baqlama Tarihi

e) igin Siiresi
3. ihalenin

a) Yaprlaca[r Yer
b) Tarihi - Saati

Kdhta Koylere Hizmet Gdttirme Birligi Baqkanh[r
K6hta Kaymakamh[r Kdhta/ Adryaman
4t6 725 51 25

Narince kdytine 16 derslik Ortaokul binasr inqa

edilmesi iqi
1 (Bir) kdye 16 derslik Ortaokul binasr yaprm i9i,

Kahta ilgesi Narince koyiine 16 derslik Ortaokul

binasr yaprmr iqi,
Sozlegmenin imzalandrpr tarihten itibaren 5 (beq)

takvim giinii iginde yer teslimi yaprlarak i;e

baglanacaktrr.
ige baglama tarihinden itibaren 360 takvim giintidi.ir.

Kdhta Kaymakamhfr Toplantt Salonu
20 | 01, 12021 Qarqamba giinii
saat : L4.00ode

4. ihaleye katrlma gartlan ve istenilen belgeler:
4.1). Tebligat igin adres beyanr ve ayrlca irtibat igin telefon ve faks numarasl,

4.I.2.Mevzuat gere[i kayrth oldugu Ticaret velveya Sanayi Odasr veya Meslek Odast

Belgesi ( Belgeler ihalenin yaprldrfr yr1igerisinde alnacaktrr.)- 
41.3. Teklif venneye yetkili oldufiunu gosterir imzabeyannamesi veyaimza sirkiisii.

4.I.4. Gergek kiqi oimasr halinde, Noter veya kayrth oldufu oda tasdikli tmza

beyannamesi.
4.I.5. Tiizel kiqi olmasr halinde, girket ortaklanmn hisse durumlannt ve girketteki

gorevlerini belirten, son durumunu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi ash veya tasdikli drnefi.

4.1.6. Koylere Hizmet Gdtiirme Birli[i ihale ydnetmelifinin 11. maddesinin (a), (b)'

(c), (9), (d), (e), i0, (g) ve (g) bentleri ile aynr yonetmeli[in12. maddesinin 1. fikrasrnrn (a),

i6i, i;i, (q), (d), ie; Uentterinde sayrlan durumlarda olmadr[rna iliqkin yazh taahhiitname,

4.t.1. $ekli ve igeri[i idare $artnamede belirlenen teklif mektubu. :

4.1.8. gekli ve igerigi ihale dokiimanrndaki idari gartnamede belirlenen teklif mektubu

(iq zarfa konulacaktri. 6" yeterlilik de[erlendirmesi sonucu belgeleri eksiksiz olan

isieklilerin drg zarflan komisyon ve istekliler huzurunda aqrlacaktrr'

4.I.g. Kesinleqmiq soiyal gi.ivenlik borcu olmadrfrna dair son teklif verme tarihinden 1

ay iginde dtizenlenmig belge,
4.1 .10. Kesinlegmiq vergi borcu olmadr[rna dair son 15 giin iginde dtizenlenmiq belge,

4.1.1 1. $ekli ve igeri[i idari $artnamede belirlenen gegici teminat,

4.L12. ihale doktimarurun satrn ahndt[rna dair belge,

4.1.I3. iq deneyim belgeleri: isteklinin son on yrl iginde yurt iginde kamu veyaozel

sektorde teklif edilen bedelin en az % 80 oramnda denetledigi ve yahut yonetti$ idarece

kusursuz kabul edilen ihale konusu iq veya benzer iqlerle ilgili deneyimini gosteren ve teklif

edilen bedelin o% 80 orarundan az olmamak iizere tek sdzleqmeye iliqkin i9 deneyim belgesi

vermesi zorunludur. iq deneyim belgesi inqaat yaplml i$i i9 deneyim belgesi olacaktrr'(f



4.LI 4. Teknik Personel Taahhi.itnamesi:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) isteklilerden aqa[rda sayrsr ve nitelikleri belirtilen personel Taahhiitnamesi

istenmektedir. isteklinin aqa[rda belirtilen sayl ve nitelikte teknik personeller igin teknik

personel taahhiitnamesinin verilmesi zorunludur.

Taahhiit ol k iste teknik I listesiolafa nen r t w

ADET Pozisyonu MESLEKI LTNVENT
DENEYiMi
(Asgari) ytl

$antiye Miihendisi ingaat Miihendisi 5

z Santive Miihendisi Makine Mi.ihendisi 5

J $antiye Miihendisi Elektrik Mthendisi 5

5. ihale dokiimam Kahta Kaymakamh[r Koylere Hrzmet Gotiirme Birlifi adresinde

goriilebilir ve 3.000.00.TL kargrhgrnda aym adresten temin edilebilir. ihaleye teklif verecek

olanlann ihale doktimarunt satrn almalan zorunludur'
6. Teklifler ihale saatine kadar Kdhta Koylere Hizmet Gotiirme Birlifine teslim

edilecektir
7. istekliler teklif ettikleri bedelin o/o 3'den az olmamak izere kendi belirlenecekleri

tutarda gegici teminat vereceklerdir. ( Nakit yatrrrlacak gegici teminatlar Kdylere Hizmet

GottirmJBirlipi,nin Kahta Halk Bankasr nezdindeki iBaN: TR75 0001 2001 2540 0016 1000

08 nolu hesabma yatrrrlacaktrr')
8. istekliler tekliflerinin, anahtar teslimi gottiri.i bedel tizerinden verecektir' Ihale

sonucu, i.izerine ihale yaprlan istekliye anahtar teslimi goti.irii bedel sdzleqme imzalanacaktff.

9. Verilen tekiiflerden gegerlik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 ( Altmq )

takvim gtnii olmahdrr.
10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
11. iqin tamamr veya bir krsmr alt yiiklenicilere yaptrriamaz.

12. ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
13. ihale doktimamnda belirtilmeyen hususlarailanlarda yer verilemeyece[i.

14.Yaprlacak okul ikmal igi 1 yrl ytiklenicinin taahhiidi.inde olacaktrr'

r - r ' - - - - - - - -  , -  *  l ' . + t

Yonetmeli[i uygulanacaktrr. Birlik ihaleyi yaplp yapmamakta,-.tyygun;A tespitte

serbesttir. gittiL igin yeniden ihaleye grkanlmastna da yetkilidir. " .,,

*:,qbali<
a,,Kaymal

Birlik-

15- Birlik tarafindan yaprlacak ihalede Kdylere Hrzmet,.-@6ltrJ-rie;"Birligi Ihale
oliEi,,..orr1cnc.-akfrr Rirlik ihalevi vaolb vaomamaktal. nuyEuir';*&dj#Gspitte


