
ihale ilam

gOkcebey kaymakamligi

ILCE KOYLERE HIZMET GOTIIRME BIRLIGi BASKANLIGI

^ GfkVbZ ^^ P°,iS Karak0,unun' Aae S«» Merkezine D6nu?turuhneSi isi Koylere Hizmet
Goturme Birligi Ihale Yonetmeliginin 18 inci maddesine g6re acik ihale usulu ile ihale edilecektir. ihaleye iliskin
aynntihbilgiler asagida yer almaktadir.

4. ihaleye katdabilme sartlan ve istenilen belgeler He yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
1-ldarenin

u-^reS! u • n '• G6k5ebey Kaymakamligi Gokgebey ilge Koylere Hizmet Goturme Birligi Baskanligi
Hukumet Konagi Binasi Kat:3 Gokgebey/ ZONGULDAK

b) Telefon - Faks Numarasi : 372-512 19 86

c) Elektronik Posta Adresi :gokcebeyozelidare@gmail.com

2-ihale Konusu Yapim i§inin

a) Niteligi, Turii ve Miktan : 1adet, yapim

b) Yapilacagi Yer : Zonguldak Gokgebey ilgesi

c) ise baslama Tarihi : Sozlesmenin imzaiandf$i tarihten itibaren 5gun iginde yer testimi yapilarak ise baslanacaktir.
g) isin suresi : Yer tesliminden itibaren 45 (KirkbesJ takvim gunudur.

3—ihalenin

a) Yapilacagi Yer

b) Tarihi-Saati

Gokgebey ilgesi Koylere Hizmet Goturme Birligi Baskanligi Gokgebey Kaymakamligi
Toplanti Salonu

04./12./2019 Tarih ve Saat: 14:00

4.1. ihaleye katilma sartlan ve istenilen belgeler:

It! 2m2£ T adreS,beyTi; ,TCa-?** i9i" teIef°n numarasi ve faks numarasi &elytron* posta adresi
Meik oLTBefgesf ** "" ™ ^^*""* Wl" Y* ** EsMf Ve Sanatkariar <*>» " S*
4.1.1AGercek kisi olmasi halinde, kayith oldugu ticaret ve/veya sanayi odasmdan ya da esnafve sanatkar
otT-gX>tlgTlek 0daSindaD' »*" ^lh3le ***** *"***"****—i —yitl,
tt\t' TTt k?\°lmas} haiin?e' *&* mevzuati geregi kayith bulundugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasmdan ilk
4T1T £?* mT? bU,UndUgU *** almmi§' "** ki«« odaya kayith oldugunu gLerir belgf4. .2. Tekhf vermeye yetkrh oldugunu gosteren imza Beyannamesi veya imza Sirkuleri § '
4.1.2.1. Gercek kisi olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.2 2. Tiizel kis, olmasi halinde, ilgisine gore tuzel kisiligin ortaklan, uyeleri veya kuruculan ile tuzel kisili&in
yonemnmdek, gorevhlen belirten son durumu gosterir Ticaret Sicil GazeLi, bu M^ZZ^ birSet
Sc.l Gazetesmde bulunmamasi halinde, bu bilgilerin tumunu gostermek uzere ilgili Ticaret Sicil Gazetelri veva bu
hususlan gosteren belgeler ile tiizel kisiligin noter tasdikli imza sirkuleri ^azeteien veya bu
4.1.3. §ekli ve icengi idari Sartnamede belirlenen teklifmektubu.
4.1.4. §ekli ve icerigi idari Sartnamede belirlenen gecici terninat
y;ptoiaarna;0nUSU ^ **** ^ ^ *^^^tmlaM" An«* isin tamami alt yiiklenicilere



4.1.6 Tuzel ki?i tarafindan i§ deneyimi gostermek iizere sunulan belgenin, tuzel kisiligin yansindan fazla hissesine
sahip ortagma ait olmasi halinde, ticaret ve sanayi odasi/ticaret odasi bunyesinde bulunan ticaret sicil memurluklan
veya yeminli mali miisavir yada serbest muhasebeci mali miisavir tarafindan ilk ilan tarihinden sonra diizenlenen
ve diizenlendigi tarihten geriye dogru son bir yildir kesintisiz olarak bu sartin korundugunu gosteren beige.

4.2. Ekonomikve mali yeterlige iliskin belgeler ve bu belgelerin tasimasi gereken kriterler:
Idaretarafindan ekonomik ve maliyeterligeiliskin kriterbelirtilmemistir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterligeiliskin belgeler ve bu belgelerin tasimasi gereken kriterler:
4.3.1. is denevim belgeleri:
Son on bes. yil icinde bedel iceren bir sozlesme kapsaminda taahhut edilen ve teklif edilen bedehn %50 oranindan
az ohnamakiizere ihale konusuis veya benzer isjere iliskin i§deneyimini gosteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer is olarak kabul edilecek isler ve benzer islere denk sayilacak muhendislik ve mimarhk
boliimleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer is. olarak kabul edilecek isler:
Yapim islerinde benzer is. gruplan tebligi'nde yer alan B/III grubu isler benzer is. olarak kabul edilecektir.

4.4.2.Benzerise denk sayilacakmuhendislik veya mimarlikboliimleri:
Insaat Miihendisligi Diplomasi
S.Ekonomik acidan en avantajh teklifsadece fiyat esasma gorebelirlenecektir.
6. ihaleyesadeceyerli isteklilerkatilabilecektir.
7. Ihale dokiimamnm goriilmesi ve satin ahnmasi:
7.1. ihaleye teklif verecek olanlann ihale dokiimamm satin ahnalan zorunludur.
7.2. ihale dokumani G6kcebey llcesi Koylere Hizmet Goturme Birligi Baskanligi adresinde goriilebilir veihale
dokiiman bedeU olan 200,00.- TL. T.C ZiraatBankasi GSkcebey §ubesi 76212344268-5001 (IBAN TR27
0001000762123442685001) nolu hesabina yatinldigi takdirde ihale dokumani Gokcebey KGylere Hizmet Goturme
Birligi Baskanhgi'ndan temin edilebilir. ihaleye teklifverecek olanlann ihale dokiimamm satin ahnalan zorunludur
8. Tekhfler, ihale tarih vesaatine kadar Gokcebey ilcesi Koylere Hizmet Goturme Birligi Baskanligina elden teslim
edilebilecektir. Posta vasitasiyla gonderilen tekhfler kabul edihnez.
9. istekliler tekliflerini. Her bir i§ kaleminin miktan ile bu is kalemleri icinteklifedilen birim fiyatlann carpimi
sonucu bulunan toplam bedel uzerinden teklif birim fiyat §eklinde verilecektir. ihale sonucu, iizerine ihale yapilan
istekliyle birim fiyat sdzlesme imzalanacaktir. Bu ihalede, isin tamami ifin teklifverilecektir.
10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'iinden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda ge9ici teminat

vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin ge9erlilik suresi, ihaletarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim guniidur.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Birligimiz 4734 sayih K.i.Kanununa tabi degildir. Koylere Hizmet Goturme BMikleri ihale Yonetmeligine gore
yapilacaktir.

ILAN OLUNUR


