
LERE HiZME T GÖTÜRM E BIRLIGI

Atatürk BuIvarı Hastaııe Cad. Merkez Köylere Hiznıet
a) Adresi
Göçtürme

3 _ Ihal e nln:
a) Yapılacağı yer

b) lhalc'|'aı,ihi vc :;aııi
c) Soıı leklİl'rcırınc laı.ilı rc s:ıııı
4. İhaleve

MERKEZ l(ÖY

!|n4dıilaaıyaman Merkez Anadolu Lisesi, }l,rtuğrııl Gazi Anadolu Lisesi, Sovgi Ana Okuluokulları onarım İŞleri" Açık ihale usulü i|e inaıe- edilecektir. Ih.ü;l;ll§k,;;y;;nuı, biıgiı",
aŞağıda Yer almaktadır. Açık İhale usu]ü iJe ihale ediIecektir. Ancak, sirİik cıİc sayİ], Kamu ihuüeKanununa tabi olmayıp, 5355 Sayılı Köylere Hizııet Götürme urıigİ ıııale voneİrn.İltı ı,upru,n,nau
oluP,,idare. ihale aŞamasında 2. yazıIı teklif alıp almamakta ve ihaleyl yup,p yup.a.ukİa serbesttir.l - Idarenin

b)Telefonvefaksnumarasl :il,i;r;il'#?İ]Hi§tf,t?[}y*-
c) Elektronik posta adresi ..

ç) Ihale dokümanının görülebileceği internet adresi: rııvw.ad ıı anıaıı

2 - İhale ü(onu su yaıııııı İs lnln:
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Yapılacağı yerler

c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

:Mahal Listesinde ayrı ayrı belirıilmiştir.
: Adıyaman Merkez Anadolu Lisesi, Ertuğrul Gazi Anadolu
Lisesi, Sevgi Ana Okulu Okulları Onarım İşleri.
: Sözleşme iııızalaııdıktan soııra işin kontrolü tarafından yer
tesliıııi yapılarak işe başlanacakhr
: Yer tesliıiiııtlcıı itibaren .l5 (kırkbeş) takvim günüdür.

: Adıyaman Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Hizmet
Binası Encümen Toplantı Salonu.
: l l.{llJ.2(}]l} _ (l9:.11)

l l.{lıJ.]{)]{l _ {}():lill

go\,. tI

katıla bilme s ıı rtlı r ı vc l sten ilen Belse ler ilc yeterlik Dc er[en d irmesindeUvsulan acak Kr iterler:
4. !. Ihaleye katılma şartları ve istenilen belgelcr:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks.ıır.ımarası ile elektronikposta adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası BelgeSl
4.I.2.1. Gerçek kişi ol n-ıası haliıide . ilk iIan ı,el,a ihaIe ıarihinin içeris inde_ bulunduğu yl|da altnmış,ilgisine göre Ticaret ve/veya Sana yi Odasına veya ilgili Meslek OdaSIna l«iyltlı olduğunu gösterirbelge,
4'1'2,2, Tüze| kiŞi olması halind.e, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaretve/veYa SanaYi odasından, ilk ilan veya iııa]e ttlninn içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzelkişiliğyı sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4,1,3.-Teklif vermeye yetkili olduğunu ğö.t.r.n İmza Beyannamesi veya İmza SirküIeri.4,1.3.1. Gerçek kişi olması halinde. notcr tasdikli in.ıza t.i.rnnu..ri,
4'l'3'2, Tüzel kiŞi olması halinde..ilgisiııe.göre ıiizt,| ıişiİigin onaı<ıarı, üyeleri veya kurucuları iletüzel kiŞiliğin Yöneıimindeki görevlileri beli-rten s<.ıır durunıu gösterir Ticaieı Sicil Ğa.etesi veya buhususlan tevsik-eden belgeler ile tüzel kişiliğin no,., o*oiı.ıı imza sirküleri.
4,1,4, Köylere Hizmet Götürme Birliği itıaie vonetmeıçi;nin.l l. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d),(e), (0, (g) ve (ğ) bentleri ile aynı Yönetmeliğin l2. macilesinin l fikasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve
Ç] b_en]]eriıde sayı lan _durumIaİda olunmadıgıİn, iİiştİ, vurrl, taahhütname.

İ"'r*,,l:İ];,|:jl::'*.:lfl|',İ:"nanıede 
beliJenen ıek]if"nrekıubr_ r.ı,ıii ni.nruu. bir zarfa konuıup

rine istekliniı/Tı. sovadı ve\a ticafet unvanı ile hangi işe ait olduğu

IHALE ILANİ



f

Yazılmasl gerekmektedir. Teklifler ayrıca bir zarfın içerisine konulacakıır. Dosya bizzat firmayetkilisi tarafından teslim edi]ecektir.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yükleniciyeyaptırül mayacağına dair beyannaııre
4.1.8. ihale doküııanınııı satın alındı ğına dair belge
4.1.9. Ortaklık ve hissedarı oldu u şirket, O yok ise oln-ıadığına dair beyannameğ
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafın an sunulan iş deneyin-ı belgesinin. aynı tüzel ki şinin yarısından fazlal-ıissesine sahip ortağına ait olnr ası halinde sunulacak iş deneyinı belgesinin başka bir tüzel kişiyekullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.1.1l. İşin süresi içerisi nde taman-ılannıaması ha]inde, geciken her gün için 1.000,00 (Bin) TürkLirası cezai müeyyide uygulanacaktır.
4.2. Türkiye'nin mevzuat hükünıleri uyallnca ihale ilan tarihi sürecinde veya l ay içinde kesinleşmişSosyal Güvenlik ve Vergi prlm borcu olmadığına dair belge.
4.3. Mes]eki ve teknik yeterIiğe ilişkin belgeler ve bu belgİlerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İs DeneYlm Bclgelcri:
İstekli nln, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kanıu veya özel sektörde sözleşmebedel inin en az % 80'i oranında gerçekleştirdiği veya % 80'si oranında denetledigi veyahut yönettiğiidarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgiIi deneytn]ınl gösteren ve teklifedilen bede]in % 50 oranından az olmaııak üzere tek siizleşnıeye iIi şkin iş deneyim belgesi.4.3.2, Benzer İş: l l Haziran 20 l l tarih ve 2796l sayıIı Resıni Gazetede yayımlanan Yapım İşlerindeBenzer İş Gru plarılıda değerleı-ıdi rilecek beıızer işlere dair tebliğiı-ı B-1,Il III. Grup Ust Yapı Binaşleri benzer iş olarak kabul edi lecektir.
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İ.',İiİ}.i[:§İi,Hilrrij,İ. 
O..O sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümIeri: inşaat Mühendisıiği

S.jjı.a le Doliiünanının,Çörülmesi ue Saı,n Alınması:
J,r,lnale do,(ümant, Adıvaman Merkez Köy|ere Hiznıeı Götünne Birliği T.C. Ziraat BankasıAdıYanıan Şubesindeki İnhıı ııo, l'It 94 0001 000İ sİl;2l59 95 _ 500l nolu hesabına 1.000,00(bin) Türk Lirası yatırılarak Banka dekontu iur--.aiı."ı. şartıyla, ü;Ğ']ö;i.re HizmetGötürme BirIiğinden alınabilir.
6, Ihaleye teklifverecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7, Teklifler, ihale tarih ve saaline kadar Merkez Ğ;İ; Hizmet Götürme Birliği adresine eldenteslim edilebilecektir. Posta voltıyla gönderil., t.lı;tı.'. J.!.ılenclirnıeye alınmayacaktır.
İ.Jr1.I]il., tekliflerini, anahİar reslinı götürü bedel üzcrinden vereceklerdir-

:.jil"*'*:tii:.Tli|'*'bedeIin 
oı,3 ünd.n u, oın,o,,-,ut ti; i;;il;i;;leyeçekleritutarda geçici

ji#lf, tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden jtibaren en ., OO İİltrn,şl takvim günü

Şehir iÇi Yer altı tesislerinde (İçme suyu, sulama kanalları, Elektrik, Telefon hatları vb.) işlerdemeydana gelebilecek a..za ve. türibatlardan yuı<ıenlci nrma sorumludur. Meydana gelen arıza vetahıibatları gidermek zorundadır. Bu işlerden jJ;r; iil;;" herhangi bir bedel talep edemez.
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Birlik Başkant

l l. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer Hususlar:


