
Ataıiirk Bıılvaıı llastane ('ad. Merkez Köylere Hizmet

Birliği |,Iizınet Binası Kat:2 ADIYAMAN
: 04|6 2|6 98 68 - Faks; 0 416 2|6 23 65

lsin Adı: "A«|ıYaman Merkez Esentepc Anadolu Liscsi Ve Toptepe ilkokuıu Okulları onarım
IŞleri" AÇık ihale usulü ile ihale edilecektiI. ihaleye ilişkin ayrınİıiı 

'bilgiler 
aşagıda yer almaktadır.

AÇık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ancak, Slıliİ qz:a ,uy,L Ku., iırİı" r.rİ^*İİuui oı.uy,p,
5355 SaYılı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği kapsamında olup, idare ihale
aşamasında 2. yazılı teklif aIıp almamakta ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
l - Idarenin
a) Adresi
Göçtürıııe

b) Teletbn ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi
ç; İhale doktimanınln görülebileceğ i iııternet adresi : rvww.adivan-ıan 1]()\i.lf

2 - İhate Konus u yanım İsinin:
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Yapılacağı yerler

c) lşe başlanıa tarihi

: N'[ahal Listesındc ay1.1 ayl l belirtilnıiştir,
: Adıyaman Merkez Esentepe Anadolu Lisesi Ve Toptepe
Ilkokulu Okulları.
: Sözleşme imzalandıktan sonra işin kontrolü tarafından yer
teslimi yapılarak işe başlaııacaktır.
: Yer teslinıindeıı itibarcn J5 (kırkheş) ıakvim giintidür.

a) Yapılacağı yeı : Adıyan,ıan Meı,kez Ktıytere t|izmet Uötürme Birliği Hizmet

b) ihale 
-İ.arihi 

vc saati 'i'iil ffi"]1".lToplanlı 
Salonıı,

ı:) Srın tcklil' vernre l-:ıı.ih vi: saali : l l,0!J,202() - 1.1:_1(l

4. l hıleve Katılabilme Sartları ve ıstenilen Belseler ile yeterlik Değerlen dirmesinde
tJ ul nacak kriterlcr:
4.1. haleye katılma şartları ve isteni|en bclge|eı.
4,1.1. Tebligat iÇin adres beyanı; ayrıca irtibaı için telefon ııumarası ve faks numarası ile clcktronik
posta adresi
4..1.2. Mevzuaıı gereği kayıtlı olduğu Ticaret veiveya 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 ilgiIi Meslek bdasına kayıtlı ol"ldğunu gösterir
belge,
4,1,2.2. Tnze| kiŞi olması halinde. nıevzuatı gereği tiizel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
velveYa SanaYi Odasından, ilk ilaıı veya il-ıale tİrihinin içeriJinde bulunduğu yılda aİınmış, tüzel
kişiliğiıı sicile kayıtlı olduğuııa dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İnıza Beyannanresi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza bİyannamesi.
4,|.3.2, Tnze| kiŞi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortak|arı, üyeleri veya kurucuları ile
tüzcl kiŞiliğin Yönetiıırindeki görevlileri be|irten son durumu gösterir Ticaİet Sicil Ğur"t".i veya bu
hususları tevsik eden belgeler iIe tiizei kişiliğiıı noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. Köylere Hizmet Götüme BirJiği ilrale Yöneımeliği.nin l l. ınaddesinin (a), (b), (c), (ç), (d).
(e), (0, (g) ve (ğ) bentleri ile aynı Yöneımeliğin l2. maJdesinin l fıkrasının ("j, ?;j, i"), (ç), (d) ve
(e) bentlerinde sayılan durumlarda oIunmadığına itişkin yazılı taahhütname,
4,1,5, Şekli ve iÇeriği İdari Şartııanıede belirlenen tekliflmektubu, Teklif mektubu, bir zarfakonulup
kapatıldıktan sonra zarfın üzerine i"eküinlfdı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu

iuarn iı-aNı

MERKEZ KÖYLERE HiZMET GÖTÜRME BiRLiĞİ

ç., lŞ! n Sures|

3 - İhalenin:



Yazılmasl gerekmektedir. Teklifler ayr|ca bir zarfın içerisine konulacaktır. Dosya bizzat firma
yetkilisi tarafından tesliın edilecektir.
4.1.!. Şekli ve içeriği İdari Şartnamecle helirlenen 5ıeçici tt:ııinaı.
4,7,7, ,Ihale konusu iŞin tamanrl Veya bir kısn-ıı alı yüklenicilere yaptırılamaz, Alt yükleniciyeyapürılmayacağına dair beyannaıne.
4.1.8, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.I.9. ortaklık ve hissedarı olduğu şirket, o yok ise olmadığına dair beyanname.
4,1,10, Tüzel kiŞi istekli tarafından sunulan iş deneyim belğesinin. rynİ tı,ir"ü kişinin yarısından fazla
hissesine sahiP ortağına ait olması halinde sunıılacak iş denel,inı beIgesinin başka bir tüzel kişiye
kulIandırı lnıayacağına ilişkin taah h iiı ııanlc.
4.1.1l. Işin süresi içerisinde tamarnlanmanası halinde. geciken her gün için 1.000,00 (Bin) TürkLirası cezai nrüeyyide uygulanacakıır,
4.2. Türkiye'niıı n,ıevzuat hüküm]eri uyarınca ihale ilan tarilıi sürecind e veya l ay içinde kesinleşn-ıiş
Sosyal Güvenlik ve Vergi prim borcu olnıadı ğına dair belge.
4.3. Mesleki ve tekni k yeterliğe ilişki n belgeler ve bu belge|erin taşıması gereken kriterler
4.3,l. Iş Deneyim Be lsele ri:

Diğer Hususlar:

Isteklinin, son on beŞ Yıl içinde yurl içinde ve ,uı,ı rlışıııc,la kanru veya özel sekıörde sözleşme
bedeIİniıı en azo/o80'i oranında gerçek leşıirdiği vel,a % 8Ö.si oraııında denetlediği veyahut yr;nettlgi
idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş 

-veya'benzer 
işlerle ilgili deneyimiii g;;;;." ve tekliledilen bedelin % 50 oranından-az olmamak üzeretek sözlcşııeye iılğı<in iş oeneyim 

"ueıgesl,

4,3,2, Benzer İŞ: l l Haziran 201.1 tarih ve 27961 sayılı Resmi bazeİede y"v,-ıİ.- vİpım işlerinde
P:":i İŞ Gruplarında değerlendirilecek benzer işlere daİr tebligin n-I,İı İıı,-C."p tiJİ yapı BinaIşleri benzer iş o|arak kabı-ıI edilecektir
4,3,3, Bu ihalede bcıızcr iŞe denk sal,ılacak n-ıtil-ıcııd ıslı k ı c n-ıinıailık bölümleri: inşaat Mühendisliği
ve Minıarlık Bölümleridir.
5. jh3iq Do.kümanının Görülmesi ve Satın Alınması:
5,1, Ihale doküınanı, A.dıyaman V.rke7 rtıylo. rıizınet Götürme Birliği T.C. Ziraat BankasıAdlyaman Şubesindeki İsaN ıJo: TR 94 0061 0001 8436 2l5g 95 _ 500inolu hesabına 1.000,00(bin) Türk Lirası yatırıIarak Banka dekontu ibraz edilnıek şartıyla. M;"; İİ;;İere HizmeıGötürme Birliğinden a|ınabilir,
6. Ihaleye tek]if verecek olanların ihale doküıı.ıanıııı s.itıı.ı alı.ılaları zorı,ınluclur.
7, Teklifler, ihale tarih ve saatine kaılar Merkez Köyleı,e lJiznıet cötürnre Birliği adresine elden
tes]im, ed.ilebile.cektir. Posta yoluyla gönderilen teklitleı. değerlendirnıeye aı,.,mayac"aııtİr.- 

'

8. Istekliler tekliflerini, anahtar teslinr götürü bedel tizerinĞn vereceklerdir.
9, Istekliler teklif ettikleri bedelin %3'iinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
10, Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günüolmalıdır.
l l. Konsorsiyunı olarak ihaleye teklil verilenıez.

Şehir iÇi Yer altı tesislerinde (içme suyu, sulama kanalları, Elektrik, Telefon lıatları vb.) işlerdemeYdana gelebilecek anza ve tahribatIartlan yiikJr.nici f']rıııa sortımludur. Meydana gelen arıza vetalıribatları gidermek zorundadır. Bu işltı.dcn dolat ı idareden herlıaııgi bir bede|'tale; e?;rnez.
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