
IHALE ILANI

GERGER KOYLERE HiZMET GOTURME BIRLiGI

Gerger Hukiimet Konagi Binasinin Hurda Kar^iliginda Yikilmasi ve Temizlenmesi i$i. Gerger
Koylere Hizmet Goturme Biiiigi ihale Yonetmeliginin IS.Maddesine gore A^ik ihaie usuiU (A^ik
eksjltme-artirma) ile ihale edilecektir. ihaleye ili^kin ayrintili bilgiler a^agida yer almaktadir.

1 - idarcnin

a) Adresi :Gerger Koylere Hizmet Goturme Birllgi Gerger/ ADIYAMAN

b) Telefon ve faks numarasi : 0 416 431 20 07 — Faks : 0 416 431 20 51

c) Elektronik posta adresi :zekimetin@hotmai].com

9) ihale dokiimaninin gorulebilecegi :www. gerger.gov.tr
internet adresi (varsa)

2 - Ihale konusu yapim l^inin

a)Niteligi, turti ve miktari : Gerger Hukiimet Konagi Binasmm Hurda Kar§ili|inda Yikilmasi
ve Temizlenmesi i§i

b) Yapilacagi yerler : Merkez Mahailesi M.Yucel Ozbilgin Cad.No:8 Gerger/Adiyaman

c) i?e ba§lama tarihi : S6zle§menin imzalandigi tarihinden itibaren 5 (be§) i§ gunii i9inde
yer teslimi yapiiarak i§e ba§!anacaktir.

9) i§in siiresi : Yer tesliminden itibaren: 45 (Kirkbe§) Takvim Guniidur.

d) l§in Tahmin Edilen Muhammen : 1.301,22 TL
Bedeli

3 - Ihalenin

a) Yapilacagi yer : Gerger Kaymakamlik Makam Odasi

b) Ihale Tarihi ve saati : 26.10.2022 Gar§amba Gunii Saat 15 : 00' de

c) Son teklif verme Tarih ve saati : 26.10.2022 (;^ar§amba Gtinu Saat 15 : 00' de

4 - ihaleye katilabilme ^artlari ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:

4.1. ihaleye katilma §artlari ve istenilen belgeler:

4.1.1 Tebligat i9in adres beyani; aynca irtibat i9in telefon numarasi ve faks numarasi ile elektronik posta
adresi

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 alinmi§, ilgisine
gore Ticaret ve/veya Sanayi Odasina veya ilgili Mesiek Odasina kayitli oldugunu gosterir beige,

4.1.2.2. Tiizel 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§, tuzel ki§iligin sicile
kayitli olduguna dair beige,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili oldugunu gosteren imza Beyannamesi veya Imza Sirkiileri.



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

4.1.3.2. Tuzel ki§i olmasi halinde, llgisine gore tuzel ki^iiigln ortaklari, iiyeleri veya kuruculan lie tuzel
ki§i!igin yonetimindeki gdrevlileri belirten son durumu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlari
tevsik eden belgeler lie tiizei ki§iligin noter tasdikli imza sirklileri.

4.1.4. Koylere Hizmet Gotiirme Birligi ihale Ydnetmeliginin 11 maddesinin (a), (b), (c),(9), (d), (e),{f), (g)
ve (g) bentleri ile aym Ydnetmeiigiri 12 maddesinin 1 fikrasmm (a), (b), (c),(9), (d), (e) bentlerinde sayilan
durumlarda olunmadigma ili§kin yazili taahhlitname,

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

4.1.6. §ekli ve i9erigi idari §artnamede bellrlenen ve teklif edecegi en yiiksek bedelin %3 linden az
olmayacak §ekilde Ge9ici Teminat verecektir. Ge9ici Teminatlar Gerger Koylere Hizmet Goturme Birligi
T.C. Ziraat Bankasi Gerger §ubesindeki iBAN NO: TR97 0001 0006 9025 4849 2450 01 noiu hesabina
yatinlacaktir.

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

4.1.8. ihale dokumanmm satin almdigina dair beige.

4.1.9. Ortagi oldugu veya hissedari bulundugu tuzel ki§ilere ili§kin beyanname.

4.1.10. Tuzel ki§i istekli tarafmdan sunulan i§ deneyim belgesinin, aym tuzel ki§inin yarisindan fazia
hissesine sahip ortagma ait olmasi halinde sunulacak i§ deneyim belgesinin ba§ka bir tuzel ki§iye
kullandirilmayacagma ili§kin taahhlitname.

4.2. Tlirkiye'nin mevzuat hlikumleri iiyarinca ihale ilan tarihi slirecinde kesinle§mi§ Sosyal Guvenlik ve Vergi
prim borcu olinadigma dair beige,

4.2.1. icra borcu oimadigma dair beige,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterlige ili§kin belgeler ve bu belgelerln ta§imasi gereken kriterler:

4.3.1. i§ deneyim belgeleri:

Son on yil i9inde bedel i9eren bir s6zle§me kapsaminda taahhut edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranmdan
az olmamak uzere ihale konusu i§ veya benzer i§!ere ili§kin i§ deneyimini gosteren belgeler,

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

a) Teknik Personel:

!Adet IPozisyonu |Mesleki Unvani |Mesleki Ozellikleri
;  1 !§ANTiYE MUHENDiSi I iN$AAT MUHENDiSi VEYA MtMAR 5 YIL DENEYiMLi

4.4.6u ihalede benzer i§ olarak kabul edilecek i§ler ve benzer i§lere denk sayilacak mlihendislik ve mimarlik
bdlumleri:

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

Her tOrlli yikim i^i benzer i§ olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer i§e denk sayilacak mlihendislik veya mimarlik bollimleri:

injaat Muhendisligi ve Mimarlik

5 - ihale dokumanmm gorulmesi ve satin almmasi:



5.1. ihale dokiimani, Adiyaman Gerger Koylere Hizmet Goturme Birjigi T.C.Ziraat Bankasi Gerger
$ubesindeki iBAN NO: TR97 0001 0006 9025 4849 2450 01 nolu hesabina 2.000,00 (Ikibin) Tiirk Lirasi
yatiriiarak Banka dekontu ibraz edilmek §artiyla, Gerger Koylere Hizmet Goturme Birliginden almabilir.

6. istekliler tekliflerini anahtar teslimi gdturU bedel Uzerinden verecektir. ihale sonucu uzerlne ihale yapilan
istekliye teklif edilen gdturU bedel uzerinden s6zle§me imzalanacaktir. Bu ihalede i§in tamami i9in teklif
verilecektir.

7. Odeme ihale bedelinin muhammen bedelden yiiksek olmasi halinde aradaki fark sozle§meyi imzaladiktan
sonra, yer teslimi yapilmadan once odemeyi Adiyaman Gerger Koylere Hizmet Goturme Birligi T.C.Ziraat
Bankasi Gerger §ubesindeki iBAN NO: TR97 0001 0006 9025 4849 2450 01 nolu hesabina yatirilacaktir.

8. Verilen tekliflerin ge9erlik suresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim gunii olmalidir.

9. Ihale komisyonu, ihaleyi yapip yapmamakta serbesttir.

10. ilanda belirtilmeyen hususlar Idari ̂ artnamede belirtilmi§tir.

11. ihaleye sadece yerli istekliler katilabilecektir.

12. Konsorsiyunilar ihaleye teklif veremezler.

13. Teklifler posta yoluyla gonderilemez. Posta ile gonderilecek teklifler kabul edilmeyecek ve
degerlendirmeye almmayacaktir.

14. Birligimiz 4734 Sayili Kamu Ihale Kanununa tabii olmayip, Koylere Hizmet Goturme Birligi ihale
Yonetmeligi ve 5355 sayili Mahalli idare Birlikleri Kanununa tabidir.17.10.2022

Omer SAYGILI

erger Kaymakami


