
IHALE ILANI

GERGER KOYLERE HIZMET GOTURME BiRLiCi

Gerger Atatiirk YIBO Binasi Yikim i?i.Gerger Koylere Hizmet Goturnie Birligi ihale Yonetmeliginin
IS.Maddesine gore A^ik ihale usuHi (A9ik elcsiltme-artirma ) ile ihale edilecektir. iliaieye i!i§kin aynntili
bilgiler a§agida yer almaktadir.

1 - idarenin

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

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

c) Elektronik posta adresi :zekimetin@hotmail.com

9) ihale dokumanmin goriilebilecegi :www. gerger.gov.tr
internet adresi (varsa)

2 • ihale konusu yapim i^inin

a) Niteligi, turii ve miktari :Gerger Atatiirk YlBO Binasi Yikim i§i

b) Yapilacagi yerler : Merkez Mahallesi M.Yucel Ozbllgin Cad.No:8 Gerger/Adiyaman

c) l§e ba§lama tarilii : S6zle§menin imzalandigi tarihinden itibaren 5 (be?) i? gtinli i9inde
yer teslimi yapilarak i§e ba§lanacaktir.

9) i§in suresi : Yer tesliminden itibaren: 30 (Ottuz) Takvim Gunudur.

d) i§in Tahmin Edilen Muhammen : -114.472,73 TL
Bedeli

3 - ihalenin

a) Yapilacagi yer : Gerger Kaymakamlik Makam Odasi

b) ihale Tarihi ve saati : 26.10.2022 Qar?amba GUnu Saat 14 : 00' de

c) Son teklif verme Tarih ve saati : 26.10.2022 Gar§ambaGUnU Saat 14 : 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; ayrica irtibat i9in telefon numarasi ve faks numarasi ile elektronik posta
adresi

4.1.2. Mevzuati geregi kayitli oidugii 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 tuzel ki§iligin siciline kayitli bulundugu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasindan, ilk ilan veya ihale tarihinin i9erisinde bulundugu yilda alinmi?, tuzel ki§iligin sicile
kayitli olduguna dair beige,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili oldugunu gosteren imza Beyannamesi veya imza Sirkuleri.



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

4.1.3.2. Tlizel ki§i olmasi halinde, iigisine gore tuzel ki^iligin ortaklari, uyeleri veya kuruculan ile tiizel
kl§illgin ydnetimindeki gorevliieri belirten son durumu gosterlr TIcaret Sicll Gazetesi veya bu hususian
tevsik eden belgeler ile tiizel ki§iligin noter tasdikli imza sirkuleri.

4.1.4. Koylere Hizmet Goturme Birligi ihale Ydnetmeiiginin 11 maddesinin (a), (b), {c),(9), (d), (e),(f), (g)
ve (g) bentleri ile ayni Yonetmeligin 12 maddesinin 1 fikrasinin (a), (b), (c),(9), (d), (e) bentlerinde sayilan
durumlarda olunmadigma ili§kin yazih taahhutname,

4.1.5. §ekii ve i9erigi Idari §artnamede belirlenen Teklif Mektubu.

4.1.6. §ekli ve i9erigi Idari §artnamede belirlenen ve teklif edecegi en yuksek bedelin %3 iinden az
olmayacak ?ekilde Ge9ici Teniinat verecektir. Ge9icl Teminatlar Gerger Koylere Hizmet Goturme Birligi
T.C. Ziraat Bankasi Gerger §ubesindeki IBAN NO: TR97 0001 0006 9025 4849 2450 01 nolu hesabina
yatirilacaktir.

4.1.7. ihale konusu i§in tamami veya bir kismi alt yuklenicilere yaptinlamaz.

4.1.8. ihale dokumanmin satin ahndigina dair beige.

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

4.1.10. Tiizel ki§i istekli tarafmdan sunulan i§ deneyim belgesinin, ayni tiizel ki§inin yansindan fazia
hissesine sahip ortagina ait olmasi halinde sunulacak i§ deneyim belgesinin ba§ka bir tiizel ki§iye
kullandirilmayacagina ili§kin taahhutname.

4.2. Turkiye'nin mevzuat hiikuinleri uyarmca ihale ilan tarihi siirecinde kesinle§mi§ Sosyal Giivenlik ve Vergi
prim borcu olmadigina dair beige,

4.2.1. icra borcu olmadigina 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§nie kapsaminda taahhiit edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranindan
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:

iAdet [Pozisyonu jMesleki Unvani iMesleki Ozellikleri j
rr r§ANTiYE_M^HENDisr jjN^AAT MUHENDisl VEY"a mI'mAR |1^Tl DENEYiMU |

4.4.Bu ihalede benzer i§ olarak kabul edilecek i§ler ve benzer i§lere denk sayilacak muhendislik ve mimarhk
boliimieri:

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

Her tiirlii yikim i§i benzer i§ olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer i§e denk sayilacak miihendislik veya mimarhk bolumleri:

ln§aat Muhendisligi ve Mimarhk

5 - ihale dokumanmin goriilmesi ve satin ahnmasi:



5.1. ihale dokumani, Adiyaman Gerger Koylere Hizmet Gotunne Birligi T.C.Ziraat Bankasi Gerger
$ubesindeki iBAN NO: TR97 0001 0006 9025 4849 2450 01 nolu hesabina 1.000,00 (Bin) Turk Lirasi
yatinlarak Banka dekontu ibraz edilniek §artiyla, Gerger Koylere Hizmet Goturme Birliginden alinabilir.

6. istekliler tekliflerini anahtar teslimi goturii bedel uzerinden verecektir. ihale sonucu uzerine ihale yapilan
istekliye teklif edilen goturii bedel uzerinden sozle§me imzalanacaktir. Bu ihalede i§in tamami i9in teklif
verilecektir.

7. Odeme ihale bedelinin muhammen bedetden yliksek olmasi halinde aradaki fark sdzle§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 glinu olmalidir.

9. ihale komisyonu, ihaleyi yapip yapmamakta serbesttir.

10. llanda belirtilmeyen hususlar idari §artnaniede belirtilmi§tir.

11. lhaleye sadece yerii istekliler katilabilecektir.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13. Teklifler posta yoluyla gonderilemez. Posta lie gdnderilecek 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.l7.10.2022

Qmer SAYGILI

^rger Kaymak^i


