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[, röyr,unr Hizunr çöçünviu tinıiĞi BAşKANLrĞrxıaN
EEGEF Balışeyh Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götüirne Biıliği Başkaniığı tarafindan Xü.09.2018

tarihinde saat 10:30'da 2018 Yıh KÖYDES Programr kapsamrnda Kılevli Köyü İçmesuyu Tesis
Geliştirme ve ENH Nakil Hattı Yapım İşi Açık İhale Yöntemiyle İhalesi Gerçekleşecektir.

l-İdarenirı :

a)-Adı
b)-Adresi

:Balışeylr Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
:Balışeyh Kaymakamlığı Köylere Hizınet Götürme Birliği

c)-Telefon ve Faks Numarası :0 318-773 71 10 F'aks :0 318-713 7I 01
2-İhale Konıısu Yaprm İşinin:
a)-İşin Adı : 2aI8 Yılı KÖYDES Programı Kapsarnında Kılevli Köyü
İçmesuyu Tesis Geliştirme ve ENH Nakil Hattı Yapım İşi

, b)-Yapılacak Yer :Kıievli Köyü
,, c)- yer Teslim tarihi :Sözleşmenin irnzalandığı tarihinden itibaren 11 Ozel ldaresince

L teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

h d)-işin Sıı...l :Yer ıesliminden iiibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

F '-'T,l§:ii' :Açlk İhaie Usulü
b)Yapıiacağı ;,,er :Balışeyh Kaymakamlığı Makam Odası
c)İhalenin Tarihi ve Saati :Ial09lZ}I9Pazartesi günü- Saat :10;30

d)Tekliflerin Tesiim Edileceği Yer :Birlik Sayııanlık Bürosu
e)Son teklif verme tarih ve saati :1,{Jl {J9l 20!BPazartesi günü- Saat :]"0:30

flİhaleye yetkili kururn :Köylere F{izmet Götürrne Birliği Biriik Encümeni
glİhale doküman bedeli :1.000,00 TL (tsinfürklirası)
4-İstekliterin İhaleye Katılabilme Şartları ve İsteniien tseEgeEer

a)-Tebligat için adres beyanı; İrtibat için telefon nulnarasl, faks numarası, varsa elektronik posta adresi

iı)-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret valveya Sanayi Odası Beigesi
-Gerçek Kişi olması halinde, ihaieye ilişkin iik ilanın yapıldığı yıl içerisinde ainmış Ticaret velveya

sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
-Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline ka5,ıtlı bulundtığu Ticaret velveya

sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilan yapılclığı yıi içinde alrnınış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair
belge.

-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin orfakları, üyeleri veya kuruculan ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir ticarçt sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden

belgeler.
c)-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamçsi ıreya imza sirkütreri

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdik]i imza beyannamesi
Z-Tuzel kişi olırıası halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortaları, üye ve kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticartt Sicii Gazetesi veya bu hususiarı teşvik eden

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli irnza sirküleri.
3-Birlik İhale Yönetmeliğinin 1 1'nci maddesinin (a),(b),(c), (ç),(d),(e),(f),(g) ve (ğ) bentlerinden

sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhiitname.
4-Şekli ve içeri idari şartnarnede belirtilen tek]if rne}<tuLıu.

5-0ılak girişim olması halinde, şekil ve içeri idari şartnamede bçlirtilen iş oıtaklığı veya
konsctsiyum beyannamesi.

6-0rtağı o1duğu ve hissedarı bulunduğu tüzel kişiiere ait beyanname"
7-Alt yüklenic i çalıştırm ay ae ağına dair taahhütnarne.
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d}-İdari şartnamenin 7 nci maddesinde beliıtilen yeterlilik kriterleri.
1. İsteklinin ihale konusu işe ait son on yı1 içinde Kamu veya Özel sektör idareee belirlenmiş

oranda gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabui edilen işlerle ilgili deneyimini gösteren beige olup,
bu ihale için idarece iş deneyim tutarı ihale,""e iştirak eden istekiinin fiyat teklifini tn az % 70
oranında az almamakuzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim bolgesi.

e)- İhale dokiimanı satın alındığına dair beige
İhale doktimanı Balışeyh Köylere Hizmet Göttirme Birliği Sa5.ıtıanlık Bürosundan satrn

alınabilir. Dokiiman bedeli 1.0CI0,00 TL karşılığında birlik tıürosunclan mesai saatleri içerisinde
temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihaie dosyasr satın almalarr zorunludur. İhale dosya
bedeli T.C. Ziraat Bankası Balişeyh Şubesi 6550140-5001 nolu lıesaba yatınlacaldır.

g İhale üzerinde kalan istekli ile "anahtar teslim götürü bedel" üzerinden sözleşme
yapılacaktır. Teklifler, KDV hariç olarak verilecektir. Köyiere Hizrnet Götürme Birliği, Kamu İhale
Kanununa tabi olmadığından fiyat farkı uygulanmayacaktrr" İdare en düşük teklif veren istekliye
ihaleyi verip vermemekte serbesitir.

g) İsteklilerin tekiif ettiği KDV hariç toplam bedşi üzerinden o/o3'ten az olınamak üzere
kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat Mektubu veya karşılığina tekabül edecek miktarda
nakit bedeli T.C. Ziraat Bankası Balişeyh Şubesi 655014ü-5001 nclu hesabına yatırdıklarina dair
dekontu getireceklerdir. Teklif ettiği bedelin %3'ündefu az oranda geçici terninat veren isteklilerin
teklifleri değerlendiıme dışı bırakılacaktrr. Verilen te!ığifferin geçeriiiik süresi, İhale tarihinden
itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olrnalıdrr.
5)- Belirtilen gün ve saatten sonra elden veriien veya posta ile gönderiien teklif ınektupları kabul
edilmeyecektir. İhale aynlyü ve zamanda yapılacaktır.
6)-Yüklenici firma, ihaie sonırnda % 6 Kesin Teıninat vermek zorundadır. (Nakit veya süresiz kesin teıninat
mektubu şeklinde olacaktır.)
7)- Balişeyh Köylere Hizmet Götürme Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafindan çikarillan ve 27 Nisan
2007 g§ı ve 265ü6 sayıli Resmi Gazetede yaynlanarr Köylere Hizrnet Götüıme Biriiği İhale
Yönetmeliğine tabidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaüe Sozleşmeleri
Kanunu ve 2886 sayılı Deviet İhale Kanunura tabi olmayıp İhaleyi yaplp yapmamakta ve ilraleyi
açık artiıma ve indirmeye çevirmede serbesttir. Aneak, İhaledeki yasak fiil ve davranışlar ile
çezalara ilişkin hususiarda,4]34 sayılı Kamu İhale l(anunu, 4735 sayıli Kaınu İhale Sozleşmeleri
Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhaie Kanunun ilgili hükümtreri uyguiarur.
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