
!§jrı--4d.L_"Adıyaman Merkez Mehmet Akif Ersov orta okulu Ve Şehit Fazıl Gürs imamHatiP Orta Okulu Onarım işi İşicri" Açık ihalc ,rrİıl il., ihale edi]ecektır. 1ı-ıul.u. iİigın uynnt,ı,
bilgiler_aŞağıda yer almaktadıi,. Açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ancak. Birlik 47J4 sayıüı KamuIhale Kanınuıa tabi oln-ıayıp, 5355 Sayılı Köylere Hiznıet Götüme Birliği ihale yönetmeliği
kapsamında oiup, idare ihale aşamasında ). y arrli tekıif alıp almamakta ve ihal{i yup,p yap.a.utta
serbesttir.

iuıı-ı iııNı
MERKEZ KoYLERB HİZMET GÖTüniup ninıiĞi

Atatürk Bulvarı Hastane Cad. Merkez Köylere Hizmet

: Mahal Listesinde avrI avrı belirtilmiştir.
: Adıyaınan Merkez Mehmet Akif [,rsoy Orta Okulu Ve
Şehit FazıI Gürs İmam Hatip Orta Okulu.
; Sözleşme iınzalandıklan sonra işin kontro]ü tarafından yer
teslimi yapılarak işe başlanacaktır
: Yer teslimindeıı itibaren .l5 (kırkbeş) takvim günüdür.

: Adıyaman Merkez Köylere Hi7mel Götiirme Birliği Hizmet
Binası Enclinıeıı'foplantı Saloı-ıu.
: l(},{)tj.2(}2(} - (}tr:.](}

: l0,(}8.202{i - (}9ı(Xl

2 - I hıle Konusu Yın ım İşinin:

l - İda renin
a) Adresi
Göçtürne

a) Niteliği, türü ve miktarr
b) Yapılacağı ycrlcr

c) İşe başlama taıihi

a) Yapılacağı yer

lı) Ihalc-l'ırihi vc saaıi
c) Sıın ıcklil vernıe l'arih \L. saali
a. İhaıeye Katıl abilme sartları \/e Istenilen Bcls

4.1. Ihaleye
4.1.1. Tebli
posta adresi

UY ulanacak Kr iterler:
clcr ilc yeterIili Değeı.leııd irııesinde

katılma şartları ve isteniIen belgeler:
gat için adres beyanı: ayrıca irtibat içiıı lelcfiııı nı-ınrarası ve i'aks numarası ile e]ektronik

4

4..7,2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Saııayi Odası Belgesi
4,1,2,1, GerÇek kiŞi olması halinde, ilk ilan veya İhuü" turlhinin içerisİıde bulunduğu yılda alınmış.

*":İ' Uo* Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek odasına kay,tüı oTJu!-rnu goste.ir

4,1,2,2, TüzeI kiŞi olması halind.e. mevzuatı gereği ttizel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veYa SaııaYi Odasından, ilk ilan veya ihİle tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküteri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4,1,3.2. Tnze! kiŞi olması halinde, .ilgisine göre tüzel riİil;gln oılakları, üyeleri veya kurucuları iletüzel kiŞiliğin Yönetimindeki görevlileri belİrten son durumu gösterir Ticaİet Sicil Ğazetesi veya bul-ıususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiIiğiıı noıer tasdik]i imza sirküleri.
4.1,4. Köylere Hiznıet Götürı-ııe BirJiği il-ıaie Yönetnıeliği'nin J l. n.ıaddesinin (a), (b). (c), (ç), (d),(e), (0, (c) ve (ğ) bentleri ile aynı Yönetn,ıeliğin l2. n-ıacidesinin l fıkrasının ("j, 6j, İ.j, (ç), (d) ve(e) bentlerinde sayıIan durumlarda oluırı-ı-ıarJığn-ıa ilişkin 1azılı taalrhütnanre,

ç) İşin süresi
3 - İhalenin:

b) Telelon ve faks numarasl : İ;ilr;ilH.;İ],lİi§t f,t?l;}y*^
c) Elekıronik posta adresi :

ç) lhalc doktimanınııı göri.ilebilcuğği interılet adresi: rvrı,rv.aı-l iyon-ıaır. goı.tr

l



4.1.5. Şekli ve iÇeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, Teklif mektubu, bir zarfa konulup
kaPatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu
Yazılması gerekmektedir. Teklifler ayrıca bir zarlın içeİisine konulacaktır. DoŞa tizzat firma
yetkilisi taraflndan teslim edilçcekıir.
4.1.6. Şekli ve içerigi İdari ŞanııaıncJc hçlirlı.ncıı gcçi,.iıı:ıııiııııı.
4,1,7. tha]e konusu iŞin tamanı veya bir kısn,ıı ait yükJenicilere yaptırllamaz. Alt yükleniciye
yapıırılmayacağına dair beyanname.
4.1.8. Ihale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. ortaklık ve hissedarı olduğu şirket, o yok ise olmadığına dair beyanname.
4,1,10, Tiizel kiŞi istekli tarafından sunı-ılan iş deneyinı belgBsinin. aynİ ttize] kişinin yarısından fazla
hissesine sahiP oıtağına ait oln-ıası haliırde İunıılacak iş d"enevinı belgesinin başka İir tüzel kişiye
kullandırılmayacağına i I işkin taah|-üüü]aı]re.
4.1.1l. lşin süresi içerisinde tamamlanmaması haliı-ıde, geciken her gün için t.000,00 (Bin) Türk
Lirası cezai müeyyide uygulanacaktır.
.1.2. Türkiye'nin mevzuat hükümleri uyarınc a ihale i]an tarihi süreçinde veya l ay içinde kesinleşmiş
Sosyal Güvenlik ve Vergi prim borcu olmad ığıı-ıa dair belge,
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
,1.3.1 . İs Deneyim Bel ü!eleri:

Diğer Husu slar:

Isteklinin, son on beŞ Yıl içinde yurt içindc r,,e vtırl tlışıncia kaıı,ıu veya özel sektörde sözleşme
bedelinin en az o/o 80'i oıanında geı,çekleşrirdiği ı,çra 9zu 8b^si oraııında denetlediği veyahut yönettiği
idarece kusursuz kabul edi]en ihale koııusu iş veya berızer işlerle ilgili deneyimiİi gosteren ve teklif
edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye iliğkin lş deneyim İelgesi,
4,3,2, Benzer İŞ: l l Haziran 20l l tarih ve2796I sayıIı Resnri bazeİeoe yay,ıııanan yİpım işlerinde
P:-:: i' Gruplannda.değerlen«lirilecek beıızer işlere dair tebliğin n_ı,ıİ İıı. G;p d; yapı Bina
Işleri benzer iş olarak kabul edi]ecektir,
4,3,3, Bu ilıa]ede benzer iŞe denk sal'ılacak nıiihendis]ik \!. ıııiı],ıaIIık bölüıııleri: inşaat Mühendisliği
ve Min-ıarlık Bölüm]eridir.
§..İh3|e. Do.k{imanının Göriilmcsi ve Saıın Alınmısı:
5,t, lhale dokümanı. Adıyaman Merkez Köylere Hizn-ıet Götüıme Birliği T.C. Ziraat Bankası
Adıyaman Şubesindeki inaıı No: TR 94 00b1 0001 8436 2l5g 95 - 500Ğolu hesabına 1.000,00(bin) Türk Lirası Yatırllarak Banka dekontu ibraz edilmek şartıyla, Merkez Köylere Hizmet
Götürme BirIiğinden alınabilir,
6. lhaleye tek]if verecek olanlarıı-ı i|rale dcıkümanıı-ıı satın alnıaları zorunludur.
7, Tekiifler, iha]e tarih Ve saatine karlar Merkez Kii1,1ere l..Iizı-ı-ı eı Götürn-ıe Bir|iği adresine elden
tes]inr, ed.i]ebi]ecektir. Posta yoluyla gönderiIen teklillei.degerlendirnıeye al,nnıayaĞktır.
8. Istek]iler tekliflerini, anahtar teslim götürü bedeI üzerind-eıı vereceklerdir.
9, Istekliler teklifettikleri bedelin 7o3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
l0. Verilen tekliflerin geçerlilik sülesi, i|-ıale tarihinden ilibaren en az 60 (Altmış) takvim günü
o]malıdır.
1l. Konsorsiyum olarak ilıaleye tekii1. verilenıez,

Şehir iÇi Yer alh tesislerinde (İçme suyu, sulama kanallan, Elektrik, Telefon hatlan vb.) işlerde
meYdana gelebilecek artza ye tahribatlardan yüklenici t'irma sorumludur. Meydana gelen arıza ve
tahribatları gidermek zorundadır. Bı-ı işlercleı-ı dolayı idaı,eilen lıerhangi bir bedel talep.?.,n"r.
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