
IHALE ILANI

GERGER KAYMAKAMLlCl

GERGER KOYLERE HIZMET GOTURME BiRUGI BASKANLIGINDAN ILAN OLUNUR

il^emiz Koylere Hizniet Gotiirme Birligince 2022 Yili 11 Ozel Idaresi Yatirim Programi
kapsaniinda ihalesi yapilacak olaii " Gerger il^emize bagli Muhtelif Koy 191 yoliarinda
kullanilmak tizere idare mali kilitii parke ta^larinin nakliyesi, i$9iligi ve dd^enmesi Koylere
Hizmet Goturme Birligi Ihale Yonetnieliginin IS.Maddesine gore A9ik lhaie UsulU ile ihale
edilecektir.

l-idarenin

a) Adi

b) Adresi

c) Telefon ve faks nuinarasi

d) Elektronik posta adresi

Gerger Koylere Hizmet Gotiirme Birligi Ba§kanijgi

Gerger Kaymakamtigi Htikumet Konagi Kat:2 Gerger/Adiyaman

0416431 20 07-0416431 20 02

zekimetin@hotmail.com

2-ihale konusu vamm isinin
a)Adi

b) Niteligi. tiirii. miktari

c) Yapilacagi yer

d) i?e ba^lama tarihi

e) i§in siiresi

:Gerger il9emize bagli Muhtelif Koy i9i yollarmda kullanilmak

uzere idare mail kilitii parke ta§larinin nakliyesi, i§9ili|;i ve

d6§enmesi i§i

: Yol Standardmi Geli^tirme- Idare mail kilitii parke ta§larmin
nakliyesi, i§9iligi ve do^enrnesi i§i- Birim Fiyat Teklif Cetvelinde
ve Projelerde Belirtilen Miktarlar

iGuzelsu Koyii, Be§g6ze Koyii, Kdkluce Koyu , Gonen Koyii ve

Cevizpmar (Sengeto) Koyii

; Sozle^menin imzalandigi larihten itibaren 5 giin i9inde yer

teslimi yapilarak i§e ba^lanacaklir.

:Yer tesliminden itibaren 60 (Atmi§) takvim guniidiir.

3-ihalenin

a) Yapilacagi yer

b) Tarihi ve saati

: Gerger Kaymakamligi Toplanti Salonunda yapilacaktir.

: 29.04.2022 Ciima Giinu Saat 10 :00' da

4 - ihaleye katilabilme ^artlari ve istenilen belgeler ile yeterlilik degeriendirmesinde
uygulanacak kriteiier:

4.1. Tebligat i9in adres beyani ve aynca irtibat i9in telefon ve varsa faks numarasi ile elektronik posta
adresi,

4.2. Mevzuati geregi kayitli oldugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasi veya Mesiek Odasi Belgesi
(Belgeler Ihalenin yapildigi yili i9erisinde alinacaktir)

4.2.1. Ger9ek ki§i olmasi halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin i9erisinde bulundu|u yilda ahnmi§
ilgisine gore Ticaret ve/veya Sanayi Odasina veya ilgili Mesiek Odasina kayith oldu|unu gosterir
beige,

4.2.2. Tuzel ki?i olmasi halinde, mevzuati geregi tiizel ki§iligin siciline kayith bulundugu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin i9erisinde bulundugu yilda alinmi§, tuzel
ki^iligin sicile kayith oldugiina dair beige.



4.3.Teklif vermeye yetkili oldugunu gosteren imza beyannamesi veya imza sirkuleri;

4.3.1.Ger9ek ki§i olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.3.2. Tuzel ki§i olmasi halinde, ilgisine gore tiizel ki§iligin ortaklari, uyeleri veya kuruculari ile tuzel
ki§iligin yonetimindeki gorevlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususlari gosteren belgeler ile tiizel ki§iligin noter tasdikli imza sirkuleri,

4.3.3. Vekaleten ihaleye katilma halinde, istekli adina katilan ki§inin noter tasdikli vekaletnamesi ile
noter tasdikli imza beyannamesi,

4.4- 28.04.2007 tarih ve 26506 sayili Resmi Gazetede yayinlanan Kdylere Hizmet Gotiirme Birligi
ihale ydnetmeliginin II. Maddesinin (a), (b), (c), (9), (d), (e), (f), (g) ve (g) bentlerinde, tdari
$artnamenin 9. Maddesinin (a), (b), (c), (9), (d) ve (e) bentlerinde sayilan durumlarda olunmadigina
iii§kin yazili taahhiitname,

4.5- 5ekli ve i9erigi Idari §artnamede belirlenen teklif mektubii,

4.6- Istekliler teklif ettikleri bedelin %3'linden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda ge9ici
teminat vereceklerdir.

4.7-l§ Deneyim Belgesi (Isteklinin son on yil i9inde yurt i9inde kamu veya 5zel sektorde teklif edilen
bedelin en az %60' si oraninda denetledigi veya yonettigi, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu
i§ veya benzer i§lerle ilgili deneyimi gosteren ve teklif edilen bedelin %60 oramndan az olmamak
Iizere tek sozle$meye ili§kin i§ deneyim belgesi vermesi zorunliidur. 1§ ortakliginda, pilot ortagin
istenen asgari i§ deneyim tutarmm en az %80' ni, di|er ortaklarm her birinin ise, istenen asgari i§
deneyim tutarmm en az %20'sini sa|lanmasi zorunludur.

4.8- Teknik Personel Taahhiitnamesi (isteklinin a§agida belirtilen sayi ve nitelikte teknik personeli i§in
ba§mda siirekli bulundurmasi zorunludur.)

SIRA

NO:

MESLEKl UNVAN DENEYIMI

1 $antiye §efi(in§aat Miihendisi) 5 Yil

4.9-icrali Olmadigma dair beige

4.10-Mevzuat geregi kamu ihalelerinden yasakli olmadigma dair teyit belgesi(lhale Durum Belgesi)

4.1 1 .Bu ihalede benzer i§ olarak kabul edilecek i§ler ve benzer i§lere denk sayilacak miihendislik ve
mimarlik boliimleri:

4.11.1. Bu ihalede benzer i§ olarak kabul edilecek i§ler:

1 1.06.201 1 farih Ve 27961 Sayili Resmi Gazetede Yayimlanan Yapim i§lerinde Benzer i§ Gruplari
Tebliginin ekinde yer alan (A) Altyapi i§Ieri V Grup i?Ieri Benzer !§ Olarak Kabul Edilecektir.

4.1 1.2. Benzer i§e denk sayilacak miihendislik veya mimarlik boliimleri:

in^aat Muhendisligi



4.12-lhale dokumanini satin aldigina dair beige,

4.13- Son onbe§ gun l9inde almmi§, Vergi borcu olmadigina dair beige,

4.14- Son bir ay i9inde alinmi§, SGK borcu olmadigina dair beige,

5- Ekonomik a9idan en avantajli teklif sadece fiyat esasina gore belirlenecektir.

6- ihaleye sadece yerii istekliier katilabilecektir.

7- ihale dokiimani, Adiyaman Gerger Koylere Hizmet Goturme Birligi T.C.Ziraat Bankasi Gerger
§ubesindeki iBAN NO: TR97 0001 0006 9025 4849 2450 01 Nolu hesabina 2.000.00 (Ikibin) Turk
Lirasi yatirilarak Banka dekontu ibraz edilmek §artiyla, Gerger Koylere Hizmet Goturme Birliginden
alinabilir

B-Tekliller, ihale tarih ve saatine kadar idarenin adresine elden teslim edilecektir. Posta ile veya iadeli
laahhutlu olarak teklif verilemez ve bu §ekilde gonderilen teklifler degerlendirmeye alinmaz.

9- istekliier tekliflerini, her bir i? kaleminin miktan ile bu i§ kalemleri i9in teklif edilen birim
flyatlann 9arpimi sonucu bulunan toplam bedel tizerinden teklif birim fiyat §eklinde verilecektir. Ihale
sonucu Lizerine ihale yapilan istekliyle birim fiyat sozle?me imzalanacaktir.

10- Verilcn leklitlerin geverlilik suresi, ihale tarihinden itibaren 20 takvim gunudur.

1 1- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12- i§in tamami veya bir kismi alt yuklenicilere yaptirilamaz.

13- ihale Komisyonu teklifleri yeterli gormedigi takdirde a9ik eksiitme suretiyle ihaleye devam
edebilir.

14- Anla^mazligin 90zumLinde Gerger Mahkemeleri yetkilidir.

15-isteklilerden idarece diizenlenecek olan i§yeri Gorme belgesi. istekliier tarafindan imzalanmi§
olacaktir.

16- Gerger Koylere Hizmet Goturme Birligi 4734 Sayili Kainu ihale Kanunu ve 2886 sayili Devlet
ihale Kanununa labi olmayip, 28.04.2007 tarih ve 26506 sa)ili Resmi Gazetede yer alan Koylere
Hizmet Goturme Birligi ihale Yonetmeligine tabidir, idare ihaleyi yapip yapmamakta serbesttir.
Ancak 4734 sayili kanunun yasaklar hukinii, Birligimiz ipin geperlidir. Ihale ile ilgili detayli bilgi
Gerger Kaymakamligi Resmi internet Sitesi(w\vw.gerger.gov.tr.) adresinden gorlilebilir. Gerger
Kaymakamliginm 0416 431 2002 No'lu telefonundan bilgi alinabilir. Bu ilanda yer almayan
konularda idari ve Teknik §artname hiikiimleri ge9erlidir.22.04.2022
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