
}Ş|n44|"Aaı5'ınıan Mcrkcz 23 Nlsan i|kokulu Ve l'cıki iık- (ırta (Jkulu okulları Onarım.IŞlcri" AÇık ihale usulü iIe ihalc ı:dilccektir. lhalel,ıı llşl.i,ı aynntıı, hilgiler aşağıda yer alrnaktadır.AÇık İlıale usulü ile ihale edilecektir. ıncol<. eırıİ azlİ ,oyİ, Kanıu ilİale ıirnunuru tuuı olmayıp,5355 SaY_ıll KöYlere Hizmet Götürnıe Birliği ihale y<ınetmeliği kapsamında olup, idare ihaleaşamasında 2, yazılı teklif alıp almamakta ve ihaleyi yaplp yapmamakta serbesttir.l - Idarenin
.) Ad*rl : Atatürk Bulvarı Hastane Cad. Merkez Köylere HizmetGöçtümıe

I{ERKEZ t<Ö ERE HİZMF, T(jörünııın BiRLiĞİ

Birliği J.lizı-ı,ıcı lJinısı Kat:2 ADlYAMAN
b) Telefon ve faks numarası 0416 216 98 68 - Faks: 0 416 2|6 23 65
c) Elektronik posta adresi
ç)i lıale dukümanının görülebileceği intemet adresi: 1yww,adi Ya nli] n. p,ov, ı r

2 _ İhıle Koıı u§u }'aıı ,m iş lnln:
a) Niteliği, türü ve miktan
b) Yapılacağı yerIer

c) İşe başlama tarihi

ç) Işiıı stlresi
3 - İhalenin:
a) Yapılacağı yer

b) İhalc laıihi ı,ı: saatı

: Mahai [.istesindc avrt ayrı belirtilmiştir.
: Adıyaınan Merkez 2.] Nisan İll<okulu Ve Toki İlk-Orta
Okulu ()kıı lla rı.
: Sözleşme imza]andıktan sonra işin ltontrolü tarafındaıı yeı.
teslimi yapılarak işe başlanacaktır
: Yer tesliminden itibarelı ,{5 (kırkbeş) takvim günüdür.

:_ Adıyaıııan Iı4eıke;ı K.öyIeıe Hiznıet Cötürmc Birliği lIiznıeı
L] i ııısı Iıı ıciiı-ııeı,ı l'tıpl aııl ı Saloııu.

l{1.1l8.2ü)J{} l | :_t{|
ı:) Sıın tcl,1iI' ı erıı,ıe i'arih ıe sıııi :l0.0lJ.2()2(i - lI:(}l}

1: 
İha,le'" 5lt'llbilme §artıan ue İsİeniİen g"İ;ele" ııe yete.ıık oeğerıenoı.rn..ı.a.

Uygürlanacak Kriterler:

1.],]h!.v: katılma şanları ve istenilen belge)cr:
4,1,1, Ttbligat içiıı adres beyanı: ayrıca irtıbaı için teleloıı nun-ıarası ve 1aks numarası iIe elektronikposta adrcsi
4.,1.2, Me^vz,ıalı gereği kayıllı oldıığtı Ticarct ı.c/ı,cra Sanayi Otlası Bclgesi
4,1,2,1, GerÇek kiŞi olması halinde, iIk ilan veya İhrl. turihinin içerisİıde bulunduğu yılda alınıııış,ilgisine göre Ticaret ve/veva Sanayi Odasına veya ilgili Meslek bdasına tuyİtıİ oTJrgunu gt,st"rı,
belge,
4,L2,2, Tnzel kiŞi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
1'9/Y7.a Sanali Odasından, ilk ilan veya iha=le tİrihinin içeriİnde bıılunduğu yıJa aı,n.,ş, tuz"ıkişiliğin siciIe kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teilif vernıeye yetkili olduğunu ği-ı.t.r.n İı-ı,ız-ı Beva;rı-ıanıesi veya imza Sirküleri.
4.1.3.1. Cerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüze| kişi olması halinde, 

.ilgisine. 
göre tüzel l<lİligin ortakları, üyeleri veya kurucuları iletüzel kiŞiliğin Yönetimindeki görevlileri belİten son durılmu gösterir Ticaret Sicil Ğarrt..i veya bu

!ry$y tevsik cdcn hclgeler ile ttizel kişiliğin noıer tasdikli imza sirkülcri.
4,1,4, Köylcrc IIiaııet oötüııııc Birliği ihaıe Yon"tr"üiği'nin l l. nıaddesiııin (a), (b), (c), (ç), (d),(e), (0, (e) ve (ğ) hentleri ile aynı Yöneınıeliğin l2. majdesinin l fıkrasının (a), (b), (c), (ç), («ı) vc(e) bentlerinde sayılan duruıı,ılarda oIunnıadığiıa iIişkin vazılı taahhütııaıııe.
4,1,5,,Şekli ve iÇeriği İdari Şartnanıede belirlııen ıek ıiI'n,ıektubu. Teklilmektubu, bir zarfakonulupkaPatıldı|<ton sonra znrtın iizcı'iııc isırLliııiır_adı, ıul,udı \,e),u ticalcl unvanı ilc lraııgi işe aiı ultluğu
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yazılması gerekmektedir. 
'.o]'|:I 

ayrıca bir zarfın içerisine konulacaktır. Dosya bizzat firmayetkilisi taıafından teslim edi lecektir.

:,';X:jlr" 
tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü

1l. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğcr H u s usla r:

Şehir iÇi yer altı tesisİerinde (içn]e sul,u. sulaıı]a kınalları. Eiçktrik, Telelon haıları vb.) işlerdemeydana gelebilecek arıza ve. tahribatlardan iki.;i;; 
';i;',. 

sorunıludur. Meydana gelen anza vetalıribatlan gidermek zorundadır. s, işı..Ğ,,,'alü i;;;;;il;;;i *'r"o"''',]iiİ.1'...r.
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