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Köylere Hiznet Götürme Birliğ Başkanlığr

Acıgöl İlçesi Ağıllı, Kozluca, Çullar ve Kurugöl Köylerine ait İçme Suyu tesis geliştirme ve
bakım onarım işleri, Köylere Hizmet Götiirme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre
Açık İhale Usulti ile ihale edilecektir.

1-İdarenin
a) adresi
b) telefon ve faks numarasr

2-ıhale konusu vanım işinin
ı) niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yerler
c) Işe başlama ve bitirme tarihi

3-İhalenin
a) yapılacağ yer

:Acıgöl Hiikiimet Konağl Kat: 1 AclgölAıIEVŞEHiR
: (384) 3Il2433

: Acıgöl Agıllı ve Kozluca köyleri ilave içme sulu kuyusu tesisatı
yapım işi, Çullar Köyü halvan içme suyu swatları ve Kurugöl köyü
su deposu bakım onarım işi.
: Ağıllı, Kozluca, Çullar ve Kurugöl Köyleri
:Sözleşme imzalanıp, İşyeri teslim tarihinden sorıra 90 takvim
gtlnüdi.if.

b) tarihi ve saati

:Acıgöl Kaymakamhğl toplantı salonu, Hiikiimet Konağl Kat:l
Acıgol A{EVŞEHİR
05.07.2022 Salı giinü Saat: 14.00

4-İhaleye katıIabilrne şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulınacak kriterlerı

4.1.1 Tebligat için adıes beyanı ve irtibat için telefon ve faks numarasr;
4.1.2 Mevzı;a.tı gereği kayıtlı olduğu Ticaret velveya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1 .3 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda ahnmış
ilgisine göre Ticaret velveya Sanayi Odasma veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
1.1 .4 Tijzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tiizel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1 .5 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1..1.6 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyar»ıamesi,
4-1.7 Tnzel kişi olması halinde, ilgisine göre ti.izel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kuruculan ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususlan tevsik eden belgeler ile ttizel kişiliğin noter tasdikli imza sirkiileri,
4.1.8 Köylere Hizmet Götiirme Birliği İhale Yönetmeliği'nin l1. Maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e),
(0, (g) ve (ğ) bentlerinde saylan; isteklinin ihale dışı bırakrlmayı öngören durumlarda bulunmadığına
daiı yazılı taahhütrıame;
4.1.9 Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mekfubu,
4.1.10 Şekli ve içeriği idari şarhıamede belirlenen geçici teminat,
4.1.11 İhale konusu işin tamamr veya bir krsmı alt yüklenicilere yaptınlarııaz.
4. 1 .l2 İhale dokiimanmın satın alındığına dair belge,
4.1.13 Gerçek kişi olması halinde nüfus ctizdan fotokopisi,
4.1 .14 İhaleye vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname,
4.1.15 İş deneyimini göstefen belgeler: Son beş yl içinde teklif edilen bedelin %50 oranında, ihale
konusu iş ve benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge,



4.1.16 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işlerı 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılr Resıni
Gazetede Yayrmlanan "Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair
Tebliğ'n de yer alan A grubu işler söz konusu ihalede benzer iş olarak kabul edilecektir.
5 . Ekonomik açıdan en avantaj lı teklif sadece fıyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli isteklilere açıktır.

7. İhale dokiımanınm görülmesi ve satrn alınması:

7.1. ihale dokiimanı Köylere Hizmet G6türme Birliği Hükümet Konağı Kıt: r / ACIGÖL adresinden
2.000, ITL'sı karşılığı Kurumun Ziraat Bankası Acıgöl şubesindeki TR73 0001 0013 E228 2465 2250 02 no\u
banka hesabna yatırıldıktarı sonra temin edilebilir
8. Teklifler, 05.07.2022 Salı giinü saat 13.30 a kadar Acıgöl Köylere Hizmet Götürme Birliği
Başkanhğ adresine elden teslim edebilir. Posta yolu ile gönderilen teklifler değerlendirmeye
allnmayacaktır.
9. İstekliler tekliflerini, teklif birim fiyatlar iizerinden vereceklerdir. İhale sonucu, iizerine ihale
yapılan istekliyle telıJif edilen birim fiyatlann sonucu bulunan bedel iizerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 den az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat mektubu verecekler veya Kurumuzdan alınacak teslimat miizekkeresi ile Ziraat Bankası
Acıgöl şubesindeki TR73 0001 0013 8228 2165 2250 02 barüa hesabımıza nakit olarak yatnlacaktır.
Verilen Tekliflerin geçerlilik stiresi ihale tarihinden itibaren an az (60) takvim giinü olmalıdn
1 1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12.Bu ihalede fiyat farkr verilmeyecektir.
13. Birlik ihale yönetmeliği gereğince Açık ihale usulü ile yapılacaktır.
14. Birliğimiz 2886 sayılı ve 4734 sayılı ihale kanunlanna tabi olmayıp, 28.04.2007 tarilı ve 26506
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet göttirme ihale yönetmelik hiiktİmlerine tabi olup,
idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 17.06.2022

Emine TA DlZ
Kaymakam

Birlik Başkanı


