
IHALEILANI

GERGER K5YLERE HIZMET GOtCiRME BIRLi^i

Gerger Cumhuriyet tlkokulu Qati GES Yapim i§i, Gerger Guzelsu ilkokulu Onarim i§i, Gerger Cumhuriyet
ilkokulu (^evre Dostu Okul Projesi Kapsaminda) Onarim t§i, Gerger Guzelsu Ortaokulu Onarim i§i, Gerger
Golyurt Ortaokulu Onarim i§i, Gerger Oymakli Ortaokulu Onarim i§i ve Gerger (^obanpinar ilkokulu Onanm
i§i

—^A9ik ihale usulu ile ihale edilecektir. thaleye ili§kin ayrmtili bilgiler a§a|ida yer almaktadir:

—^Kurumumuz Koylere Hizmet Gotiirme Birligi Ihale Yonetmeligine tabi olup, 4734 Sayili Kanuna tabi
degildir.

1 - idarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarasi

c) Elektronik posta adresi

:Httktimet Konagi Kat 3 Gerger/ ADIYAMAN

: 0 416 431 20 07— Faks : 0 416 431 20 51

:zekimetin@hotmail.com

9) ihale dokiimanmm gdriilebilecegi :www. gerger.gov.tr
internet adresi (varsa)

2 - ihale konusu yapim i$inin

a) Niteligi, ttirii ve miktari

b) Yapilaca|i yerler

: i$in Pursantaj, Metraj ve Mahal Listesinde ayn, ayri
belirtilmi$tir.

: Adiyaman Gerger
1-Cumhuriyet ilkokulu ̂ atisi Ges Yapim i§i (Gerger Merkez)
2-Cumhuriyet ilkokulu((i^evre Dostu Okul Projesi Kapsaminda)
Onarim i§i (Gerger Merkez)
3-Cobanpinar ilkokulu Onarim i§i ((^obanpmar Kdyti)
4-G6lyurt Ortaokulu Onarim i§i(G6lyurt Kdyii)
5-GUzelsu ilkokulu Onarim i§i (Giizelsu Koyti)
6-GUzelsu Ortaokulu Onarim i§i (Guzelsu Kdyti)
7-Oymakli Ortaokulu Onarim i§i (Oymakli KOyii)

c) i$e ba$lama tarihi

9) i$in siiresi

3 - lhalenin

a) Yapilacagi yer

b) ihale Tarihi ve saati

c) Son teklif verme Tarih ve saati

: Sdzle^menin imzalandigi tarihinden itibaren 5 (be§) i§ gunii i9inde
yer teslimi yapilarak i§e ba§lanacaktir.

: Yertesliminden itibaren: 60 (Atmi$) Takvim Giinudur.

Gerger Kaymakamlik Makam Odasi

02.06.2022 Per§embe Giinii Saat 14: 00 de

02.06.2022 Per§embe Giinii Saat 14: 00 de

4-Ihaleye katilabilme $artlari ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:

4.1. thaleye katilma ̂ artlari ve istenilen belgeler:

4.1.1 Tebligat i9in adres beyani; ayrica irtibat i9in telefon numarasi ve faks numarasi ile elektronik posta
adresi
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4.1.2. Mevzuati geregi kayitli oldugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasi Belgesi.

4.1.2.1. Ger9ek ki^i olmasi halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin i9erisinde bulundugu yilda almmi^, ilgisine
gore Ticaret ve/veya Sanayi Odasina veya ilgili Meslek Odasina kayitli oldugunu gosterir beige,

4.1.2.2. Tuzel ki§i olmasi halinde, mevzuati geregi tiizel ki§iligin siciline kayitli bulundugu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasindan, ilk ilan veya ihale tarihinin i9erisinde bulundugu yilda almmi;, tiizel ki§ili|in sicile
kayitli olduguna dair beige,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili oldugunu gdsteren Imza Beyannamesi veya imza Sirkuleri.

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

4.1.3.2. Tuzel ki§i olmasi halinde, ilgisine gore tiizel ki^iligin ortaklari, iiyeleri veya kuruculan ile tiizel
ki§iligin yonetimindeki gorevlileri belirten son durumu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlari
tevsik eden belgeler ile tiizel ki^iligin noter tasdikli imza sirkiileri.

4.1.4. Koylere Hizmet Gdtiirme Birligi ihale Yonetmeliginin 11 maddesinin (a), (b), (c),(9), (d), (e),(f), (g)
ve (g) bentleri ile ayni Yonetmeligin 12 maddesinin 1 fikrasmm (a), (b), (c),(9), (d), (e) bentlerinde sayilan
durumlarda olunmadigina ili^kin yazili taahhiitname,

4.1.5. §ekli ve i9erigi idari ̂ artnamede belirlenen Teklif Mektubu.

4.1.6. §ekli ve i9erigi Idari ̂ artnamede belirlenen Ge9ici Teminat.

4.1.7. ihale konusu i§in tamami veya bir kismi alt yiiklenicilere yaptirilamaz.

4.1.8. ihale dokiimaninin satin almdigma dair beige.

4.1.9. Orta|i oldugu veya hissedan bulundugu tiizel ki§ilere ili§kin beyanname.

4.1.10. Tiizel ki§i istekli tarafindan sunulan i§ deneyim belgesinin, ayni tiizel ki§inin yansindan fazla
hissesine sahip ortagma ait olmasi halinde sunulacak i§ deneyim belgesinin ba§ka bir tiizel ki§iye
kullandinlmayacagina ili$kin taahhiitname.

4.2. Tiirkiye'nin mevzuat hiikumleri uyarinca ihale ilan tarihi siirecinde kesinle$mi$ Sosyal Guvenlik ve
Vergi prim borcu olmadigma dair beige,

4.2.1. icra borcu olmadigma dair beige,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterlige ili^kin belgeler ve bu belgelerin ta$imasi gereken kriterler:

4.3.1. i$ deneyim belgeleri:
Son on yil i9inde bedel i9eren bir s6zle§me kapsaminda taahhiit edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oramndan
az olmamak iizere ihale konusu i§ veya benzer i§lere ili§kin i§ deneyimini gosteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon yapisi ve personel durumuna ili$kin belgeler:

a) Teknik Personel:

jAdet JPozisyonu Mesleki Unvam Mesleki Ozellikleri

|l ||§ANTiYEMUHENDiSi iN§AAT MUHENDiSi VEYA MiMAR i 5 YIL DENEYiMLi

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

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

11.06.2011 Tarih Ve 27961 Sayili Resmi Gazetede Yayimlanan Yapim t^lerinde Benzer i§ Gruplari Tebligine
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Gore (B) Ustyapi III. Grup i§ler Benzer i§ Olarak Kabul Edilecektir.

4.4.2. Benzer i§e denk sayilacak muhendislik veya mimarlik boliimleri:

in§aat Muhendisligi ve Mimarlik

5.1. Tekliflerin Ekonomik a^idan Degerlendirilmesi; Koylere Hizmet Goturme Birligi ihale
Yonetmeliginin 39. Maddesinde belirtilen A9ik ihale usulu ile yapilan mal alimi, hizmet alimi ve yapim
i§lerinin ihalelerinde, 1 inci teklif mektubu ile yazili olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun gorulmedigi
veya tekliflerin ayni oldu^u durumlarda, komisyon ihaleye katilan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini
yazili olarak yenilemeyi ve bu karari uzerine isteklilerin mevcut en du§uk tekliften daha du§uk teklif vermeleri
isteyebilir, Bu teklifi veremeyen istekli ihaleden 9ekilmi§ sayilir.

6 - ihale dokiimaninin goriilmesi ve satin alinmasi:

7.1. ihale dokumani, Adiyaman Gerger Koylere Hizmet Goturme Birligi T.C.Ziraat Bankasi Gerger
§ubesindeki IBAN NO: TR 97 000 1000 690 254 849 24-5001 nolu hesabma 1.500,00 (Binbe§yuz) TUrk
Lirasi yatinlarak Banka dekontu ibraz edilmek 5artiyla, Gerger Koylere Hizmet Goturme Birliginden
almabilir.

8. istekliler tekliflerini anahtar teslimi gotUrii bedel Uzerinden verecektir. Ihale sonucu uzerine ihale yapilan
Istekliye teklif edilen goturii bedel uzerinden s6zle§me imzalanacaktir.

9. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'unden az olmamak uzere kendi belirleyecekleri oranda ge9ici teminat
vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin ge9erlik suresi ihale tarihinden itibaren en az 15 takvim giinii olmalidir.

11. ihale komisyonu, ihaleyi yapip yapmamakta serbesttir.

12. ilanda belirtilmeyen hususlar Idari §artnamede belirtilmi§tir.

13. ihaleye sadece yerli istekliler katilabilecektir.

14. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15. Birligimiz 4734 Sayili Kamu ihale Kanununa tabii olmayip, KOylere Hizmet Goturme Birligi ihale
Yonetmeligi ve 5355 sayili Mahalli idare Birlikleri Kanununa tabidir.27.05.2022

Emin 1(A^ ̂ AK
Gerger^aym kami

Bir/


