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Atatürk Bu]vaı,ı Hastane Cad, Merkez Köylere Hizmet

Birliği Hizmet Binası Kat:2 ADIYAMAN
0416 216 98 68 - Faks: 0 416 2|6 23 65

a) Adresi
Göçtürme

a) Niteliği, türü Ve miktarl
lı) Yapılacağ: l,erler
c) Işe başianıa tarihi

ç) İşiıı süresi
3 - İhalcnin:
a) Yapılacağı yer

b) Ihalc'faı,ilıi ı,e saati
c) Son 1cklit ı,crıne 'l'ırı.i[-ı ve saati

MElt|(l]Z I(ÖYLE

I§.!ı-Adı,-"Adıyaman Merkez Cengiz Topel İüköğretim okulu Ek Bina Doğalgaz Dönüşüm VeBakım Onnrım İŞi" Açık ihale usull i]e İlıale eclİlecektir. ihaleye ilişkin ayr-ıntjı bilgİleı aşagıda
Yer aln-ıaktadır. Açık İhale usulü ile iha]e edilecektir. Aııcak, Bn|,k 47İ4 sayılı İ(amu' i-hale
Kanununa tabi olınayıp, 5355 Sayılı Köylere Hiznıet Götıirme Birliği ihale vtinetmeligi kapsamında
oJuP,, idare^ ihale aŞaınasında 2. yazılı teklif alı;:ı aln,ıanıakla ve ihaleyi yapıp yapnıamakİa serbesttir.l - Idarenin

b) Telefon ve faks numarası
c) Flektronik posta adresi
ç) Ilıale dokünıaıııııın görülebi Ieceği i nterııet adı.esi : r,ı.rvrr.a cliyıııııan

2 - l hale Konusu Yapım lş lnı

goV,tr

: Mahal Listesinde ayrt ayrı belirtilmiştir.
: Adıyaman Meı,kcz Ccııgiz Topcl İtk0ğrcttm Okulıı.
: Söz|eşnıe iııızalanJıktun sonra işin kontrolii ıarafından yer
tcslinıi yapı larak işe [,ıaşlaııacaktır.
: Yer teslinıindı:ı,ı iıiharen Ji (l<ırkbcş) takvinı güı-ıüdür.

:Adıyaıııan Merkez Köylere Ilizmet Götürme Birliği Hizmel
Binası Encümeıı Toplaıılı Salonu.
: t1.0t1.2020 - 1.1:"}(l

: l1.011.2020 - lJ:3()
4. Ihale eKa tılabilme
Uv lanaca k kriterler:

posta adıesi

artları ve İstenilen BeI eler ile yete rlik De rlendirmesinde

4.1. Ih

4.1.|,
aleye katılnıa şaıllalı ve isteni]eıı belgeler:
Tebligat içiıı adı.es beyııııı; ayııca irtibat için leleforı 11Lıfiıarası rre 1'aks numarası ile elektronik

4.1.2, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
4,1,2,1. GerÇek kiŞi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisİıde bulunduğu yılda alınmış,
ilgisine göre Ticaret velveya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek bdasına kayıtlı jduİ,unu gösterir
belge,
4,|,2,2, TÜzeI kiŞi olması l-ıalinde. nıevzuatı gereği ıiizel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veYa SanaYi Odasından, ilk.ilan veya ihale ıİrihinin içerisinde buIundugu yılda alıruıış, tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.I.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İınza Beyaııııaıııesi v ey a Lmza Sirküleıi
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, ıroter tasdikli iıı-ıza bevannamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliği n ortak]arı, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yöneti ıııindeki görevlileri beI iı-teıı son durun-ıu gösteriI Ticaret Sicil Gazetesi veva bu
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğiı-ı noter tasdik]i i ııza sirküleri
1.1.4. Köv lere Hizmet Götürme Birliği ilıale Yönetmeliği. niı-ı l l. n-ıaddesinin (a), (b), (c), (ç), (d),
(e), (0, (g) ve (ğ) bentleri ile aynı Yönetıneliğin 12. maddesinin l fikrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve(e) bentleri ııde sayılan durumlarda olunmadı ğına ilişk in yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede beli rlenen tekli f mektubu, Teklif mektubu, bir zarfa konulupkapatıldıktan sonra zarfin üzerine isteklinin adı, soyad ı veya tıcaİet unvanı ile hangi işe ait oldugu



yaalmasl gerekmektedir. Teklifler ayrıca bir zarfın içerisine konulacaktır. Dosya bizzat fiımayetkilisi tarafından tes]im ediiecektiı.

1.|.!.İ:kIi ve il:eı.iği İdari Şartnamcde belirlenen gcçici ıcnıinat,4'l'7' ]hale konusu iŞin tan]amI Veya bir kısnıİ alt ytıklenicilere yaptırılamaz. Alt yükleniciyeyaphrılmayacağına dair beyanname.
4.1.8. İhale dokiimanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Ortaklık ve hissedarı oldugu şiİke1 O yok iİe olmadığına dair beyanname.
4,1,10, Tüzel kiŞi istekli tarafından s.unulaı İş deneyim beığesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazlahissesine sahiP ortağlna ait olması halinde İuntı]aİak iş jeııeyim belgesinin başka bir tüzel kişiyekullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4,1.1l. Işin süresi içerisinde taıııamlalınıanıası lrali ncie, geciken her gün için t,000,00 (Bin) TürkLirası cezai müeyyide uygulanacaktır
4.2. Türkiye 'nin mevzuat hükümleri uyannca ihale ilan tarihi sürecinde veya l ay içinde kesinleşmişSosyal Güvenlik ve Vergi prim borcu olmadığına dair bel
4.3. Meslek i ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. Is Denevim Belseleri:
Isteklinin,

şıııda kanıu veya özel sekıörde sözIe Şmebedel ıı-ıııı eıı az 0Z 80' i oranında gerçek leştirdiği veya % 80'si t,ıranıııda denetlediği veyahut yöülettiğiidarece kıısuısuz ]ra[ıul edilcn ihale kon crle ilgili deııe)ıitrıini gösteren vc teklifedi]eı bedelin 9i, 50 oranılıdan az o]m amak üzere tek sözleşıı-ı eye iJişkin iş deneyim belgesi,4.3.2. Renzer İş: 1 l Haziran 2011 tarilı ve 27961 sayılı Resm i Gazetede yayımlanan Yapım İşlerindeBenzer Iş Gruplarında değerlendi rilecek benzer işlere daiı. tebliğin B-I,II III. Grup Üst Yapı Binaşleri benzer iş o]arak kabul edi]ecektir.

Diğer HususIar:

4'3'3, Bu ilıalede berızer iŞe <Jenk savıiacak nıtihenclis]i1< vc ııiııarlık bölünıleri: İnşaat Mühendisliği,Mimarlık ve Makiııe Mühendisliği İ]ö]ün-ı]erid ir.

!.,Ih,llİ Do,kümanı tın Alınmısı:
J,r, lnale dokümanl. A.d ıran31 Merkez Köylere Hiznıet Gölürn-,e Birliği T.C. Ziraat BankasıAdıyaıı,ıan Şubesindeki İBaN No: TR 94 0061 oooı sl:i 2159 95 - 5001*nolu hesabına r.000,00(bin) Türk Lirasl Yatırılarak Banka dekontu iırraz 

-Jiİ-"ı< 
şurt,yıu, Ü.rk"r 

-«tıİı"r" 
uır,r.tGötürme Birliğinden a]ınabiI ir.

6. Ihaleye teklif verecek olanların ihalc doküıııanıııı satın alma]arı zorunludur.
7, Tekiifler, ihale tarih ve saaline kadar Merkez Kcıylere I IiZme1 Götümle Birliği adresiııe eldentesIim edı |ebiiecektir. Posta voluyla gönderileı teklifler de!er|end irnıeye uı,nn-,uyu.Ztt,.'8, istekliler tek]iflerini, aı-ıahiar teslim götürü bedel üzerindeıı vereceklerdir.

:;jL"*'*T§ifettikleri 
bedelin %3İind.n u, oı,nuınuİtızere kendi beıirleyecekleri tutarda geçici

]i;N:jl[" 
tek]iflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü

l l. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verileıııez,

soıı oıı beş yıl içinde yurt içinde ve rtü11 dı

usu iş veya tıenzer işl

i

Şehir iÇi Yer altı tesislerinde (İçme suyu, sulama kanalları, Elektrik, Telefon hatları vb.) işlerdemeYdana gelebilecek anza ve. tahribatlardan yüklenici firma so.umıudur. Meydana gelen arıza vetalrribatları gidermek zorundadır. Bu işlerden jolay, ıou.eaen herlıangi ui. u"d"ituı"p .?l..r.
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