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Kahta K0vlere Hizmet Giittirme BitIiEi BaskanhErndan ilan olunur.

* . __ilgemiz- li.Vanltiyri igme suyuiesis geligtirilmesi igi Kdylere Hizmet Gottirme Birligi
Ihale Y<inetmeli[inin l8.Maddesine gdre Agrk ihale Usulti ile ihale edilecektir.

l.Idarenin
a) Birli[in Adr
b) Adresi
c) Telefon
d) Elektronik Posta Adresi
( varsa )

2. ntab konusu yaptm iginin
a) ihalenin adr
b) Niteli[i, Tiirii ve Miktan

c) Yaprlacalr Yer

d) i;e Baglama Tarihi

e) iqin Siiresi
3. ihalenin

a) Yaprlacalr Yer
b) Tarihi - Saati

K6hta Kdylere Hi2met Gcitiirme Birligi Bagkanhgr
K6hta Kaymakamh[r Kdhta/ Adryaman
416 725 5t25

Ziyarctkdy0 igme suyu tesis geligtirilmesi iqi,
1 (Bir) kdyiin igme suyu tesisi geligtirilmesi igi,

Kdhta ilgesinin 1 (Bir) kdydn igme suyu tesisi
geligtirilmesi igi,
Srizlegmenin imzalandrgr tarihten itibaren 5 (beg)
takvim giinti iginde yer teslimi yaprlarak ige
baglanacaktrr.
ige baglama tarihinden itibaren 60 takvim giiniidiir.

Kahta Kaymakamhlr Toplantr Salonu
07 / 09 12020 Pazartesi giinii
Saat:14.00'de

4. Ihaleye katrlma gartlarr ve istenilen belgeler: : .
4.1.1. Tebligat igin adres beyam ve aynca irtibat igin telefon ve faks numarasl,
4.I.2. Mevzuat gereSi kayrth oldulu Ticaret velveya Sanayi Odasr veya Meslek Odasr

Belgesi ( Belgeler ihalenin yaprldrlr yrh igerisinde ahnacaktrr.)
4.I.3. Teklif vermeye yetkili oldu$unu gcisterir imzabeyannamesi veyaimzasirktisii.
4.1.4. Gergek kiqi olmasr halinde, Noter tasdikli imzabeyawtamesi.
4.L5. Tizel kigi olmasr halinde, girket ortaklanrun hisse durumlanm ve qirketteki

gdrevlerini belirten, son durumunu g<isterir Ticaret Sicil Gazetesi ash veya tasdikli 6rnepi.
4.1.6. Kdylere Hizmet G<ittirme Birlili ihale yrinetmelilinin 11. maddesinin (a), (b),

(c), (q), (d), (e), (0, (e) ve (g) bentleri ile aym ydnetmelilin 12. maddesinin 1. fikrasrmn (a),
(b), (c), (E), (d), (e) bentlerinde sayrlan durumlarda olunmadrlrna iligkin yazrhtaahhiitname,

4.r.7. gekli ve igeripi idare gartnamede belirlenen teklif mektubu.
. 4.1.8. $ekli ve igerili ihale dciktimanrndaki idari qartnamede belirlenen teklif mektubu
i9 Zarfa konulacaktrr. 0n yeterlilik de[erlendirmesi sonucu belgeleri eksiksiz olan isteklilerin
drg zarflan komisyon ve istekliler huzurunda agrlacaktrr.

4.1.9. Kesinleqmig sosyal giivenlik borcu olmadrfrna dair son teklif verme tarihinden I
ay iginde diizenlenmiq belge,

4.1.10. Kesinleqmig vergi borcu olmadrlrna dair son 15 giin iginde diizenlenmig belge,
4.l.ll. gekli ve igerisi idari gartnamede belirlenen gegici teminat,
4.1.12. ihale doktimanmm satm almdrsrna dair belge,
4.1.13. isteklinin, son on yrl iginde yrt iginde kamu veya 6ze! sektdrde teklif edilen

bedelin en apz %o 70'si orarunda denetledili veyahut yOnetti[i idarece kusursuz kabul edilen
ihale konusu iq veya benzer. iqlerle ilgili deneyimini gdsteren ve teklif edilen bedelin %70
oranrndan az olmamak iz.gre tek"scizleqm6ye iligkin ig deneyim belgesi vermesi zorunludur.
Bu iq deneyim belgelerinin igme suyu yaprm iqi ile inqaat yaplm igi ig deneyim belgesi olmasr
zorunludur :



4.1.14. i9 deneyimi bulunmayan ingaat miihendisinin 4734 Sayrh Kamu ihale
Kanununun 62.maddesinin (h) bendi qartlanna uygun belgeleri ig bitirme olarak kabul edilir.

4. 1. I 5. Teknik Personel Taahhtitnamesi: .
isteklilerden aga[rda saylsr ve nitelikleri belirtilen personel Taahhtitnamesi

istenmektedir. isteklinin agalrda pelirtilen sayr ve nitelikte teknil personeller igin teknik
personel taahhiitnamesinin verilmesi zorunludur.

Taahhiit olarak i knik

5. Ihale dokiimanr Kdhta Kaymakamhlr Kdylere Hizmet Gottirme Birlili adresinde
g6rtilebilir ve 500.00.TL kargrhsmda aym adresten temin edilebilir. ihaleye tetm verecek
olanlann ihale doktimamnr safin almalan zorunludur

6. Teklifler ihale saatine kadar K6hta K<iylere Hizmet Grjttirme Birliline teslim
edilecektir

7. istekliler teklif ettikleri bedelin o/o 3'den az olmamak irzerc kendi belirlenecekleri
tutarda gegici teminat vereceklerdir. ( Nakit yatrnlacak gegici teminatlar K6ylere Hizmet
Gcittirme Birligi'nin Kahta Halk Bankasr nezdindeki IBAN: TR75 0001 2001 2540 0016 1000
08 nolu hesabma yatrnlacaklrr.)

8' istektiler tekliflerinin, anahtar teslimi gdtrirti bedel tizerinden verecektir. ihale
sonucu, iizerine ihale yaprlan istekliye anahtar teslimi gdttirii bedel sdzlegme imzalanacak1o.

9. Verilen tekliflerden gegerlik stiresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 ( Otuz )
takvim giinii olmahdrr.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
11. igin tamamr veya bir krsmr alt yiiklenicilere yaptr'lanaz.
12. ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektii. 

-

13. ihale doki.imanrnda belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemeyecefi.
14. Yaprlacak igme suyu tesis geligtirilmesi igi 1 yrl ytiklenicinin taahhiidi.inde

olacaktrr.
15- Birlik tarafindan yaprlacak ihalede Kciylere Hizmet

Ydnetmelipi uygulanacaktrr. Birlik ihaleyi yaplp yapmamakta,
serbesttir. Birlik igin yeniden ihaleye grkanlmasrna da yetkili$g.;;.:.._

Gdtiirme Birli$i ihale
uygun bedeli tespitte

lstenen te istesi

ADET MESLEKI UTNVANT DENEYiMi
(Asgari) yrl

I $antiye $efi (inqaat Mtihendisi) 5


