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Köylere Hizmet Götürme 8irliği Başkanlığı

IHALE ILAİ{l

sincik köylere Hizmet Götürme Birliği 8askanllölndan ilan olunur.

sincik Ilçesi Hüs€yinli Köyü Gömükan mezrasl Içme Suyu Isale Hattl InŞaatl Yaplm Işi açlk
ihale usulü ile ihale edilecektir. İha|eye ilişkin ayrlnth bilgiler aşğıda yer almaktadır.

: Sincik Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağl 3. KaV SİNcİK
i 0416 42I 23 62 - 476 427 23 62

: Hüseyinli Köyü Gömükan mezrasl lçme suyu Isale Hattı Inşaatl Yaplm
Işi
: Sincik İlçesi Hüseyinli Köyü
: Sdzleşme tarihinden itibaren 5( Beş) iş günü içinde yer teslimi
yapllarak işe başlanacakt|r.

: Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.d) İşin süresi

3-lbaleru!
a) Yapılacağı yer : sincik Hükümet Konağl 3, Kat (Toplant salonu) SİNCİK
b) Tarihi Ve saati : 2310912020 Qşamba 9ünü saat : 14:00
c) Ihale (son teklif verme) saati : 2310912020 Qşamba günü saat : 14:00

4- Ihaleye katılabilme şartlar| ve istenilen belgeler ile yeter|ik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:

4.1. İhaleye katllma şartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarasl ve faks numarası ile varsa

eleKronik posta adresi.
4.1.2. Meırzuatı gereği kayıtlı olduğu T'icaret ve/Veya sanayi odasl Belgesi.

a)-Gerçek kişi olmas| halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret
Ve/Veya sanayi odas|na kayltll olduğunu gösterir belge.

b)- Tüzel kişi olması halinde, meırzuatı geği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu llcaret
Ve/Veya Sanayi odaslndan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yll içerisinde al|nmlş, tüzel kişiliğin sicile
kayıth olduğuna dair belge

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
aİ Gerçek k|şi olmasl halinde, noter tasdik|i imza beyannamesi.
b)- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan. üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir T'icaret sicil Gazetesi Veya bu
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Köylere Hizmet Götürme Birliği iha|e Yönetmeliğinin 11 maddesinin (a), (o), (c),(ç), (d).
(e),(D, (9) Ve (ğ) bentleri ile aynl Yönetmelığin 12 maddesinin 1 fıkrasının (a), (b), (c),(ç), (d), (e)
bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5. Şekli Ve içeriği bu idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Kesinleşmiş sosyal güVenlik borcu olmadığına dair son teklif Verme tarihinden önceki 1

ay içerisinde düzenlenmiş belge.
4.1.7. Kesinleşmiş Vergi borcu olmadığına dair son teklif Verme tarihinden önceki 15 gün

içerisinde düzenlenmiş belge.
4.1.8. Ihale Dokümanl satln Allndlğlna Dair Belge.

4.3.1- iş Deneyim Belgeleri:

1-İdarenin
a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi (Varsa)
2-ihale konusu yaplm işinin

a) Niteliği, türü, maktan

b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi
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11.06.2011 Tarih Ve 27961 Sayllü Resmi Gazetede Yayımlanan Yaoım islerinde Benzer İŞ Grupları
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8- istekliler tekliflerini i
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tutarda şekli ve içeriği iouri ş,tn'J.liJiirirbnen geçici teminat vereceklerdir, (Nakit yatınlacak geçıcl

teminatlar Köylere Hizmet *.ii.#rnıü,;.in-,ğin.jır,zl,uut eun;, ingz ood1 oo25 8231 9036
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İİ- İ*-"iv" olarak ihaleye teklif verilemez,
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