
iHALEiLANI
T.e.

<;UKURCA KAYMAKAMLlGI
KOYLERE HizMET GOTORME BASKANLIGI

ihale Kayit Numarasi :
Cukurca CiUI1cle5 Koyu, Koprulu.Ormanh ve Giizeldere Mahalleleri Parke Ta~1Yapim lsi acik ihale usulu ile

ihale edilecektir. ihaleye iliskin aynntih bilgiler asagida yer almaktadir:
1 - idarenin
a) Adresi: KOYLERE HizMET GOTORME BiRLiGi HOKUMET KONAGI KAT-3
b) Telefon ve faks numarasi : 438-511-25 89 - 438-511-20 95
c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - lhale konusu yapim isi; Cukurca Gundes KoyU, Koprulu, Ormanh ve Gtizeldere Mahalleleri Parke Ta$1
Yapnn i$i

a) Niteligi turu ve miktan: Teknik Sartnamede belirtilen isler yapilacaknr.
b) Yapilacagi yer: Cukurca Gundes Koyu, Koprulu .Ormanli ve Giizeldere Mahalleleri
c) Isin suresi : Yer tesliminden itibaren 70 (Yetmis GUn) takvim gunudur,

3 - lhalenin
a) Yapilacagi yer: Kaymakamhk Makam Odast
b) Tarihi ve saati: IS.OS.2018 - lO:OO

4 - ihaleye Katilabilmek lcin isteklilerde Ararulan Sartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a) Tebligat icin adres beyam; aynca irtibat icin telefon nurnarasi ve faks numarasi ile elektronik posta adresi.
b ) Bu sartnamede belirlenen gecici teminat.
c ) Teklif verrneye yetkili oldugunu gosteren irnza Beyannamesi veya lrnza Sirktileri.
J- Gercek kisi olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannarnesi.
2- Itizel kisi olmasr halinde, ilgisine gore tiizel kisiligin ortaklan, uyeleri veya kuruculan ill' tUzel ki~iligin
yUnetimindeki gorevlileri belirten son durumu g{)sterir Tiearet Sicil Gazetesi veya bu hususlan tevsik eden
belgeler ile Uizel ki~iligin noter tasdikli imza sirklileri.
~ ) TUzel ki~i istekli tarafll1dan sunulan i~ deneyim belgesinin. a)'111tiizl'l ki~inin yansmdan fazla hissesine sahip
ortagma ait olmasl halindl' sUllulaeak i~Dl'neyim Belgesinin Ba~ka Bir TUzel Ki~iye Kullandmhnayacagma
ili$kin Taahhlitname.
d) KIIGB ihale Yonetmeliginin live 12. maddesinde sayIlan durumlarda olunmadIglna ili~kin taahhUtname
e) Vekaleten ihaleye kallima halinde. istekli adma kaulan ki$inin noter tasdikli vl'kall'tnarnesi ill' noter tasdikli
imza beyannaillesi.
f) ihale dokiimanmll1 satll! almdlgma dair beige
g) SGK borcu yoktur (ihale tarihi itibariyle son bir ay iyinde all11Tm~olacak)
g) $ekli ve i~erigi bu $artnamede belirlenen teklif ml'k'tubu.
h ) Tkaret sieil gazetesi
1 ) Mevzuatl geregi kaYltlI oldugu Ticarl't ve/veya Sanayi Odasl Belgesi.
I)Geryek ki~i olmaSI halinde, ilk ilan vl'ya ihale tarihinin i~erisinde bulundugu Yllda almml~ ilgisine gi_lre
Ticaret ve/veya Sanayi Oda5ma veya ilgili Mesll'k Odasma kaYlth oldllgllnu gi:\sterir beige.
2) TLlzelki$i oimasl halinde, mevzuatl geregi tiizel ki~iligin siciline kaynii bulundugu Tiearet ve/veya Sanayi
Odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin i~erisil1de bulllndugu yllda ahnnu5, tUzel ki~iligin sidle kayIth olduguna
dair beige,
i) Vergi borcll yoktur belges! (ihale tarihi itibariyle son 1 ay iyinde alll1ml~ olacak)
j )Yer gordii tutanagl
k) isteklinin i~ ortakhgl olmasl halinde, ~ekli ve i~erigi bu ~artna.mede belirtill'n i5 ortakhgl beyannamesi.
1) Ortagl oldugu veya hissedan bulundugu tiizel ki~iliklere ili$kin beyanname.
Ill) $alllSlar ve ~irket yetkilileri i~il1ahl1lm~ sablka kaYI! belgesi (ihale tarihi itibariyle son I ay iyindl' ahm~)
n) Nufus CUzdanl Fotokopisi ($irketler hariy)
Mcslcki vc Tcknik yctcrliligc i1i~I<inistcncn bclgclcr:
o ) i~Dcncyim Bclgcsi
isteklinin son be$YIIi<;:indekamudan , ilk teklif edecegi bedelin en az% 40 oranmda ger<;:ekle~tirdigiidarece
kusursuz kabul edilen ihale konusu i~le ilgili deneyimini gosteren tek sozle5meye ili~kin i~Bitirme Belgesini
sunmasl zorunludur. i~Bitirme Belgesi kamudan almacaktlr.
Bu ihalede benzer i~ olarak kabul edilecek i~ler :
Yol yaplm ve ParkeTa~1Do?emesi ile ilgili i~deneyim belgeleri kabul edilecektir.
Bunun dl5lndaki i~deneyim belgesi kabul edilmeyecektir.
0) isteklinin Organizasyoll Yapisl :

isteklillin ihale konusu i~i yerine gl'tirebilmesi i~in a~aglda nitelik ve sayllan belirtilen teknik personeli i~



yerinde bulundurmayi taahhut edecektir.Asagida ozellikleri belirtilen teknik personelin istekli tarafmdan
imzalanmis listesi de sunulacaknr,
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p ) Makine, Arac ve Techizat Listesi :

Kamyon 2 Adet
Silindir i~makinasi 1 Adet
Isteklinin ihale konusu isi yerine getirebilmesi icin isin suresi boyunca asagida nitelik ve sayrlari belirrilen

makine, arac ve techizan is yerinde bulundunnayi taahhut edecektir. Asagida ozellikleri belirtilen makine, arac
ve techizatin istekli tarafindan imzalanrms listesi de sunulacaknr.
5 - ihale Birlik yonetmeligi geregince Acik Ihale usulu ile yapilacaknr.
6 - a) Acik ihale usulunde teklifler yazih olarak yapihr. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatildiktan sonra
zarfm uzerine isteklinin adi, soyadi veya ticaret unvaru ile hangi ise ait oldugu yazthr. Zarfm yapistmlan yeri
istekli tarafmdan imzalamr, kasesi veya muhru basihr, Bu zarf gecici teminata ait almdi veya gecici teminat
belgesi ve ihaleye katilabilme ~artI olarak istenilen diger beIge Ierie birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatJhr.
DI~ zarfm Uzerine isteklinin adl ve soyadl veya ticaret unvam ile tebligata esas olarak gosterecegi ayIk adresi ve
teklifin hangi i~e ait oldugu yazlhr.

b) Teklif mektubunda ihale dokiimanmm tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi, teklif edilen bedelin
rakam ve yazl ile birbirine uygun olarak aylkya yazIlmasl, Uzerinde kazmtJ, silinti, diizeltme bulunmamasl ve
teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvam yazllmak suretiyle yetkili ki~ilerce imzalanml~ olmasl
zorunludur. Bunlan kar~Ilamayan teklifler reddedilir ve hiy yapllmaml~ saYlhr. Teklifmektuplarmm istekli
tarafmdan imzalanmasl ve bu mektuplarda ihale dokiimanmm tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi,
teklif edilen fiyatm rakam ve yazl ile aylk olarak yazllmasl zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun
olmayan veya Uzerinde kazmtJ, silinti veya diizeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiy yapilmaml~ sayIilr.
7 - ihaleye sadece yerli istekliler katIlabilecektir.
8 - ihale dokUmanma (_'UKURC.AKAYMAKAMLI(II K(')YLF':RE':HiZMEI" GCrrORME BiRLi(~i ODASI'den
Ucretsiz olarak bakllabilir. ihaleye teklifverecek olanlarm ihale dokiimanml satm almalarl zorunludur. ihale
dokiimamm 1.000,00 (Bin TL) kar~lhgl verilmektedir.
9 - isteklilet· tekliflerini. G(iti1rli Bedel ~eklillde vereceklerdir. ihale sonllCll, lizerine ihale yaptlall istekliyle
Ge)Wr[i [kdel Se)Zle$lne imzalanacaktlr.
10 - Teklifler; 15.05.2018 tarih ve saat IO:OO'ekadar K('lYLERE IlizMET G('rrORME BiRLiGi
BASKANLlG I'na verilebilecektir. Posta yoluyla gonderilen teklifler degerlendirrueye almmayacaktIr.
II - istekliler teklif edilen bedelin en az %3 'ii tutarmda kendi belirleyecekleri oranda geyici teminat
vereceklerdir.
12 - Verilen tekliflerin geyerlik sUresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim giinii olmahdlr.
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklifveremezler.
14 - Bu ihalede fiyat farkl verilmeyecektir.
15 - Birligimiz 2886 ve 4734 SayIiI Kanunlara tabii oImaYlp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayIlI Resmi Gazetede
yaymIanan yonetmelik hUkUmleri geyerlidir. idare ihaleyi yaplp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
16- Onak giri7imler ihaleye teklif veremeyecektir.
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iHALEiLANI
T.C.

C;VKURCA KAYMAKAMLlGl
KOVLERE HizMET GOTURME BA~KANLlGI

ihale Kayit Numarasi :
<;'UkUTC21 Akkaya Koyt] Kay ki Parke Ta~I Yapirn lsi acik ihale usulu ile ihale edilecektir. ihaleye iliskin

aynnnh bilgiler asagida yer almaktadir:
1 - idarenin
a) Adresi: KOYLERE HizMET GOTORME BiRLiGi HOKUMET KONAGI KAT-3
b) Telefon ve faks numarasi : 438-511-25 89 - 438-511-20 95
c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - ihale konusu yapnn isi; Cukurca Akkaya Koyu Koy lei Parke Tast Yapnn lsi
a) Niteligi tilrilve miktan: Teknik sartnamede belirtilen isler yapilacaknr.
b) Yapilacagi yer : Cukurca Akkaya Koytl Koy lei
c) lsin snresi : Yer tesliminden itibaren 70 (Yetmis Gun ) takvim gnnudnr.

3 - lhalenin
a) Yapilacagi yer: Kaymakamlik Makam OdaSI
b) Tarihi ve saati: 15.05.2018 - 10:30

4 - ihaleye Katilabilmek Icin isteklilerde Aramlan Sartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a) Tebligat icin adres beyani; aynca irtibat icin telefon numarasi ve faks numarasi ile elektronik posta adresi.
b ) Bu sartnamede belirlenen gecici teminat,
c) Teklif vermeye yetkili oldugunu gosteren Imza Beyannamesi veya lmza Sirkuleri.
1- Gercek ki~i olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- I'uzel kisi olmasr halinde, ilgisinc gore tuzel kisiligin ortaklan, uyeleri veya kuruculan ile tuzel kisiligin
yonetimindeki gorevlileri belirten son dllrumu gi_)sterirTicaret Sicil Gazetesi veya bu huslisian tevsik eden
belgeler ile tUzel ki~iligin noter tasdikli imza sirklileri.
". ) T'lizel kj~i istekli tarafmdan sunulan i~ deneyim belgesinin, aym tiizel ki$inin yans1l1dan fazla hissesine sahip
ortagma ait oimasl halinde sunulacak i~Deneyim Belgesinin Ba~ka Bir TUzel Ki~iye Kullandmhnayacagma
i1i~kin TaahhUtname.
d) KHGB ihale Yonetmeliginin II ve 12. maddesinde sayllan durumlarda olunmadigma ili~kin taahhlitname
e) Vekaleten ihaleye kat lima halinde, istekli adma kaulan ki~inin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli
imza bcyannamesi.
n ihale dokUmanlflll1 satll1 ahndlgma dair beige
g) SGK borell yoktllr (ihale tarihi itibariyle son bir ay iyinde alJnml~ olacak)
g) $ekli ve i<;erigi bu $artnamede belirlenen teklif mektubu.
h ) Ticaret sicil gazetesi
1 ) Mevzuall geregi kaYltlt oldugu Ticaret ve!veya Sanayi Odasl Belgesi.
I)Ger<;ek ki~i oimasl halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin iyerisinde bulundllgll Yllda almnll~ ilgisine gore
Ticaret veiveya Sanayi Odasma veya ilgili MesIck Odasma kaYltlJ oldugunu gosterir beIge.
2) 'rUzel ki~i olmaSI halinde, mevzuatl geregi tiizel ki~iljgin siciline kaYltlI bulllndugu Ticaret ve/vcya Sana),i
Odasmdan. ilk ilan veya ihale tarihinin iyerisinde bulundllgu yllda allllml~, tUzel ki~iJigin sicile kaYltlI olduguna
dair beige,
i) Vergi borcu yoktur belgesi (thale tarihi itibariyle SOl1I ay h;inde a11l11111~olacak)
j )Ycr gordii tutanagI
k) istekJinin i~ ol1akl!gl ohnasl halinde, ~ekJi ve i<;erigibll ~artnamede belirtilen i~ortakhgl beyannamesi.
J ) OrtagJ oldugu veya hissedan bulundugll tlizel ki~iliklere ili~kin beyanname.
111) $alllSlar ve ~irket yetkilileri iyin al1l1ml~sablka kaYlt belgesi (ihaJe tarihi itibariyle son I ay iyinde ahm~)
n) NOfus CUzdalll Fotokopisi ($irketler hariy)

Mcslcki vc Tcknik yetcrliligc iIi~ldn istcncn bclgclcr:
o ) j~Dcncyim Bclgcsi
isteklinin son be~ y1l iyinde kamllclan, ilk teklif edecegi bedelin en az % 40 oranmda gen;ekle~tirdigi idareee
kusursuz kabul cdilen ihale kOl1USlli~le ilgili deneyimini gosteren tek sozle~n1Cye ili~kin i$ Bitirme Belgesini
sunrnaSI zorunludllr. i~ Bitinne Belgesi kamudan almacaktlr.
Bu ihalede bcnzer i~olarak kabul edilecck i~lcr :
Yol yapllll ve Parke Ta~l Dl)~emesi ile ilgili i~ deneyim belgeleri kabul edilecektir.

BUlllIndl~mdaki i:;;deneyim belgesi kabul edilmeyecektir.
0) isteklinin Organizasyon Yaplsl :

isteklinin ihale kOl1uSUi~i yerine getirebilmesi i<;ina$ag:lda nitelik ve sayllan belirtilen teknik personeli i~



yerinde bulundurmayr taahhut edecektir. Asagida ozellikleri belirtilen teknik personelin isrekli tarafmdan
imzalamms Iistesi de sunulacaktlL

, ~Adet ~i'_on ~sleki Unvan _
I +_'~aI1tiye$efi _ in~aat I!l.u=··h",:,e~n....d:-::is:::.i__ +- _12 ---
C=------- L_~_=_=~=-====~l___==_==_~---·--+----__-==~j

p) Makine. Arac ve Techizat Listesi :
2 Adet

Mesleki Ozellik

Silindir i~makinasi I Adet
lsreklinin ihale konusu isi yerine getirebilmesi icin isin suresi boyunca asagida nitelik ve sayilan belirtilen

makine. arac ve techizan i~yerinde bulundurmayt taahhut edecektir. Asagida ozellikleri belirtilen makine, arac
ve techizann istekli tarafindan imzalanrms listesi de sunulacaknr,
5 - ihale Birlik yonetmeligi geregince Acik Ihale usulu ile yapilacaknr.
6 - a) Acik ihale usulunde teklifler yazih olarak yapihr, Teklifmektubu, bir zarfa konulup kapatrldiktan sonra
zarfm uzerine isteklinin adi, soyadi veya ticaret unvam ile hangi ise ait oldugu yazihr. Zarfm yapistmlan yeri
istekli tarafmdan imzalamr, kasesi veya muhru basihr, Bu zarf gecici teminata ait almdi veya gecici teminat
belgesi ve ihaleye katilabilme sarti olarak istenilen diger belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatihr.
Dis zarfm lizerine isteklinin adl ve soyadl veya ticaret unvam ile tebligata esas olarak gosterecegi aClk adresi ve
teklifin hangi i~e ait oldugu yaZlhr.

b) Teklif mektubunda ihale doklimanmm tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi, teklif edilen bedelin
rakam ve yaZl ile birbirine uygun olarak ae1kea yazIimasl, lizerinde kazmtI, silinti, duzeltme bulunmamasl ve
teklifmektubunun ad, soyad veya ticaret unvam yazIimak suretiyle yetkili ki~ilerce imzalanml~ olmasl
zorunludur. Bunlan kar~llamayan teklifler reddedilir ve hie yapIlmaml~ sayIllr. Teklifmektuplannm istekli
tarafmdan imzalanmasl ve bu mektIJplarda ihale doklimanmm tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi,
teklif edilen fiyatm rakam ve yazl ile aClk olarak yazllmasl zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun
olmayan veya lizerinde kazmtI, silinti veya dlizeltme bulunan teklifler reddedilir ve hie yapIimaml~ sayIirr.
7 - ihaleye sadece yerli istekliler katIlabilecektir.
8 - ihale doklimanma <;:UKURCA KAYMAKAMLICII K()YLERF! HjZMf:;'[ G(}'rORMF: BiRUCJi ODASl'den
licretsiz olarak bakIlabilir. ihaleye teklifverecek olanlarm ihale doklimamm satm almalan zorunludur. ihale
doklimallllll 1.000,00 (Bin TL) kar~lhgl verilmektedir.
9 - IeI' Giit[j.rli Bedel ~eklinde vereceklerdir. ihale sonucu, azel'il'le ihale yapJlan iSlekliyle
(iOWrli Bedel irnza!anacaktlr.
10 - Teklifler; 15.05.2018 tarih ve saat 10:3()'e kadar K(>YLERE IIIZMET G()TORME BiRU(~i
BA~KAN U{]I'na verilebilecektir. Posta yoluyla gonderilen teklifler degerlendirmeye ahnmayacaktlr.
11 - istekliler teklif edilen bedelin en az %3'li tutannda kendi belirleyecekleri oranda geeici teminat
vereceklerdir.
12 - Verilen tekliflerin geeerlik sliresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim glinli olmalIdlr.
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14 - Bu ihalede fiyat farkl verilmeyecektir.
15 - Birligimiz 2886 ve 4734 SaYlh Kanunlara tabii olmaYlp, 28.04.2007 tarih ve 26506 saYlh Resmi Gazetede
yaymlanan yonetmelik hliklimleri gecerlidir. idare ihaleyi yaplp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
16- ()rtak illaleye teklif veremeyecektir
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iHALEiLANI
T.C.

(,'UKURCA KAYMAKAMIJIGI
KOYLERE HizMET G()TURME BASKANLIGI

ihale Kayrt Numarasi :
Cukurca Cigh Koyii Koy lei Parke Ta~1Yapun lsi acik ihale usulu ile ihale edilecektir. Ihaleye

iliskin aynntih bilgiler asagida yer almaktadir:
1 - ldarenin

a) Adresi: KOYLERE lIizMET GOTORME BiRLiGi HUKUMET KONAGI KAT-3
b) Telefon ve faks numarasi : 438-511-25 89 - 438-511-20 95
c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - ihale konusu yapim isi; Cukurca ~Igh Koytl Koy lei Parke Tasi Yapun lsi
a) Niteligi rum ve miktan: Teknik sartnamede belirtilen isler yapilacaktir.
b) Yapilacagi yer : Cukurca ~Igh Koytl Koy i9i
c) lsin suresi : Yer tesliminden itibaren 70 (Yetmis GUn) takvim gunudur.

3 - ihalenin
a) Yapilacagi yer : Kaymakamlrk Makam Odasr
b) Tarihi ve saati : 15.05.2018 - 11:00

4 - Ihaleye Katilabilmek lcin isteklilerde Aramlan Sartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tcbligat icin adres beyam; aynca irtibat icin telefon numarasi ve faks numarasi ile elektronik posta
adresi.
b) Bu sartnamede belirlenen gecici teminat,
c) Teklif verrneye yetkili oldugunu gosteren lmza Beyannamesi veya lmza Sirkiileri.
1- Gercek kisi olmasi halindc. noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tuzel kisi ohnasi halinde, ilgisine gore tilzel kisiligin ortaklan, Iiyeleri veya kuruculan ile tuzel
kisiligin yonetimindeki gorevlileri belirten son durumu gostcrir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususlan tevsik eden belgeler ilc tUzel ki~iligin noter tasdikli imza sirkiileri.
(,:) 'rnzel ki~i istekli tarafmdan sUllulan i~deneyim belgesinin, aym tUzel ki~illin yansmdan fazla
hissesine sahip ortagma ait olmasl halinde sunulacak i~Dcneyim Belgcsinin Ba~ka Bir TUzcl Ki~iye
Kullandmlmayacagll1a ili~kin Taahhi.itname.
d) KHGB ihalc Yonetmcliginin lIve 12. maddcsinde saytlan durumlarda olunmadlgma ili~kin
taahhiitnamc
c ) Vckaleten ihaleye kattlma halinde, istekli ad l11akatllan ki~inin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter
tasdikli imza beyannamesi.
f) ihale dokUmanmlll satm almdlgma dair beIge
g) SCiK borcll yoktur (ihale tarihi itibariyle son bir ay iyinde ahnml~ olacak)
g ) ~ekli ve i(,:crigibu $artnamede belirlenen teklif mektubu.
h ) ']'icaret sicil gazetesi
I )Mevzuatl geregi kaYlth oldugu Ticaret ve!veya Sanayi Odasl Belgesi.
I) Cieryek ki~i ohnasl halillde, ilk Han veva ihale tarihinin iyerisinde bulundugu vdda alll1nll~ ilgisine
g6re ricaret ve/veya Sanayi Odasllla vc;a ilgili Meslek Odasllla kaYlth olduiun~ glisterir belg;,
2) TUzel ki~i olmasl halinde, mevzuatl geregi tUzel ki~iligin siciline kaYlth bulundugu Ticaret ve/veya
Sanayi Odaslndan, ilk Han veya ihale tarihinin iyerisinde bulundugu ytlda aItnml!?, tUzel ki~iligin sicile
kaYltlJ olduguna dair beige.
i) Vergi borcu yoktur belgesi (ihale tarihi itibariyle son 1 ay iyinde al111ml~olacak)
.i ) Yer g(irdUtutanagl
k ) isteklinin I;;ortakllgl olmasl halinde, ~ekli ve i<;:erigibu ~al1namede belirtilen i~ortakhgl
beyannamesi.
I ) Ortagl oldugu veya hissedan bulundugu tUzeI ki;;iliklere ili~kin beyanname.
m) $al115larve ~irket yetkilileri i<;:inal1l1ml~sablka kaYlt belgesi (ihale tarihi itibariyle son 1 ay i<;inde
alnll~)
11)NUfus Ciizdalll Fotokopisi ($irketler hariy)
Me~leki ve Teknik yeterlilige iIi~kin isteneu belgeler:
o ) I~Dencyim Helgcsi



Isteklinin son bes yrl icinde kamudan , ilk teklifedecegi bedelin en az % 40 orarunda gerceklestirdigi
idarece kusursuz kabul edilen ihalc kOllUSU isle ilgili deneyimini gosteren tek sozlesmeye iliskin i:;;
Bitirrne Belgesini sunmasi zorunludur, i;; Bitirme Belgesi kamudan almacakur,
Bu ihalede benzer is olarak kabul edilecek isler :
Yol yapltn ve Parke Tast Dosemesi ile ilgili i:;;deneyim belgeleri kabul edilecektir.
BUIlUIldrsmdaki i;;deneyim belgesi kabul edilmeyecektir.
() ) lsteklinin Organizasyon Yaprsi :

[steklinin ihale konusu isi yerine getirebilmesi iciu asagida nitelik ve sayilan belirtilen teknik
personeli is yerinde bulundurrnayi taahhut edecektir, Asagrda ozellikleri belirtilen teknik personelin
istekli tarafindan imzalannll;;listesi de sunulacaktlf. _~ __~_~~ __ -r--r-r- ~ __ ----,

Adet Pozisyon Mesleki Unvan Mesleki Ozellik
1 ~antiye ~~!l__ lin~aa___-t_ccm::_:il='h=en::_:d=i=-=si-+-----j
2 i---~---- ~ ~~~_~ .L ~ __ ~ ~_

P ) Makino, Arac ve Techizat Listesi :
Kamyon 2 Adet
Silindir i$ makinasi I Adet
lsteklinin ihale konusu i$i ycrine getirebilmesi iyin i;;in sUresi boyunca a~aglda nitelik ve sayilan

belirtilen makine. aray vc techizatl i;;yerinde bulundurrnaYI taahhtit edecektir. A~aglda ()zellikleri
belirtilen makine, aray ve teyhizatm istekli tarafmdan imzalanml~ listesi de sllnulacakur.
5 - ihale Birlik y6netmeligi geregince A91k ihale usulii ile yapllacaktIr.
6 - a) A91k ihale usuliinde teklifler yazllt olarak yaplhr. Teklif mektubu, bir zarfa konulup
kapatlldlktan sonra zarfm tizerine isteklinin adl, soyadl veya ticaret unvam ile hangi i~e ait oldugu
yazlhr. Zarfm yapl~tlfllan yeri istekli tarafmdan imzalamr, ka~esi veya miihrii baslhr. Bu zarf ge9ici
teminata ait almdl veya ge9ici teminat
belgesi ve ihaleye kattlabilme ~artl olarak istenilen diger belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak
kapatthr. Dl~ zarfm iizerine isteklinin adl ve soyadl veya ticaret unvam ile tebligata esas olarak
g6sterecegi a91kadresi ve teklifin hangi i~e ait oldugu yazlhr.

b) Teklifmektubunda ihale dokiimanmm tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi, teklif
edilen bedelin rakam ve yazl ile birbirine uygun olarak a91k9a yazllmasl, iizerinde kazmtI, silinti,
diizeltme bulunmamasl ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvam yaztlmak suretiyle yetkili
ki~ilerce imzalanml~ olmasl zorunludur. Bunlan kar~llamayan teklifler reddedilir ve hi9 yapllmaml~
saYlhr. Teklif mektuplanmn istekli tarafmdan imzalanmasl ve bu mektuplarda ihale dokiimanmm
tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi, teklif edilen fiyatm rakam ve yazl ile a91kolarak
yaztlmasl zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya iizerinde kazmtI, silinti veya
dtizeltme bulunan teklifler reddedilir ve hi9 yapllmaml~ saYlhr.
7 - ihaleye sadece yerli istekliler katllabilecektir.
8 - ihale dokiimamna (,_'UKURCAKAYMAKAMU(iJ K()YLERE J-liZMET' (ie)TORMF: BiRLi(i!
() D!\ SI'den iicretsiz olarak baktlabilir. ihaleye teklif verecek olanlann ihale d6ktimamm satm almalan
zorunludur. ihale dokiimamm 1.000,00 (Bin TL) kar~lhgl verilmektedir.
9 - istekliler teklillerini. Gc)tlirLiBedel ~eklinde vercceklerdir. ihale sonucu, Lizerine ihale yaptlan
istekliylc (i()tiirii Bedel st)zle;;me imzalanacaktlr.
10 - Teklifler; 15.05.2018 tarih ve saat II :OO'ekadar K()YLERE HizME'r GcYrORME BiRIJC,i
13A$KANLIC; I'na verilebilecektir. Posta yoluyla g6nderilen teklifler degerlendirmeye ahnmayacaktlr.
II - istekliler teklif edilen bedelin en az %3 'ii tutannda kendi belirleyecekleri oranda ge9ici teminat
vereceklerdir.
12 - Verilen tekliflerin gegerlik stiresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim giinii olmahdlr.
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14 - Bu ihalede fiyat farkl verilmeyecektir.
15 - Birligimiz 2886 ve 4734 SaYlh Kanunlara tabii olmaYlp, 28.04.2007 tarih ve 26506 saYlh Resmi
Gazetede yaymlanan y6netmelik hiikiimleri gegerlidir. idare ihaleyi yaplp yapmamakta ve uygun
bedeli tespitte serbesttir.
l(~Ort~lkgiri~imler i~aleye teklif veremeyeccktir.,- .. ~.. ~-- ~ ~- -" --c--.-~----

I TemelAYCAi
r

L_ .~__ Kaymakam
__j_ __~ B-=i=-rcl-=ik"_'B=-=-a~L:k=a=n"_'l_



iHALEiLANI
T.C.

<;:UKURCA KAYMAKAMLIGI
K()YLERE HizMET GOTlJRME BA~KANLIGI

Cukurca Uziimlii Koyii Istinat Duvari Yapun i~i A91k ihale usulii ile ihale edilecektir. Ihaleye
iliskin aynntilr bilgiler asagida yer almaktadir:

1 - Idarenin
a) Adresi: KOYLERE HizMET GOTC!RME BiRLicii HOKOMET KONAGI KAT-3
b) Telefon ve faks numarasi : 438-511-1589 - 438-511-20 95
c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - ihale konusu yapim isinin; Cukurca Uziimlii Koyii istinat Duvan Yapun i~i
a) Niteligi tiirii ve miktan: Teknik sartnamede belirtilen isler yapilacaktir.
b) Yaptlacagi yer : Cukurca Uziimlii Koyii.
c) Isin suresi : Yer tesliminden itibaren 50 takvim gunudur.

3 - Ihalenin
a) Yapilacagi yer: Kaymakamhk Makam Odasi
b) Tarih : 15.05.2018 Saat rl 1:30

4 - Ihaleye Katilabilmek i9in isteklilerde Aramlan Sartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a) Tebligat icin adres beyam; aynca irtibat icin telefon numarasi ve faks numarasi ile elektronik posta
adresi.
b) 13usartnamede belirleuen gecici teminat.
c) Teklifvermeye yetkili oldugunu gosteren Imza Beyannarnesi veya lmza Sirkuleri.
1- Gercek kisi olmasi halinde, noter tasdikti imza beyannamesi.
2- Ttizel kisi olmasi halinde. ilgisine gore tuzel kisiligin ortaklan, uyeleri veya kuruculan ile tiizel
kisiligin yonetimindeki gorevlileri belirten son durumu gosterir Ticaret Ski! Gazetesi veya bu
hususlan tevsik eden belgeler ile tuzel ki~i1igin noter tasdikli imza sirkUleri.
<,:) 'rUzel ki~i istekli tarafindan sunlilan i~deneyim belgesinin, ayl1l tUzel ki~inin yanslIldan fazla
hissesine sahip ortagma ait olmasl halinde slInulacak i~Deneyim Belgesinin Ba~ka Bir TOzel Ki~iye
Kullandmlmayaeagma iti~kin TaahhUtname.
d) KIIGB ihale Yiinetrneliginin ] Ive 12. maddesinde saytlan durumlarda olunmadlgllla ili~kin
taahhiHnarne
e) Vekaleten ihaleye katllma halinde, istekli adHla katllan ki~inin noter tasdikli vekatctnamesi ilc noter
tasdikli imza beyannamesi.
f) ihale dokiimanllllll satm almdlgma dair beige
g) SGK borcu yoktllr (son bir ay i<;indcallllml~ olacak)
g) ~ekli ve iyerigi bu ~artnamede belirlenen teklifmektubu.
h ) Ticarel sicil gazctesi
I )Mevzuatl geregi kaYlth oldllgll 'ricaret ve/veya Sanayi Odasl Belgesi.
1) Geryck ki$i olmHsI halinde. ilk ilan veya ihale tarihinin i<,:erisindebulundugu ytlda ahnml~ ilgisine
gore Ticaret ve/veya Sanayi Odasma veya ilgili Meslek Odasma kaYltlI oldugunu gosterir beIge,
2) Tiizel ki~i olmasl halinde, mevzuatI geregi tlizel ki~iligin siciline kaYlth bulllndugu 'riearet ve/veya
Sanayi Odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin iyerisinde bulundugll yilda allnml~, tiizel ki~iligin sicile
kaYltli oldllguna dair beige,
i) Vergi borcu yoktllr belgesi (son I ay i<,:indeahnml~ olacak)
j )Yer g()rdii tlltanagl
k) isteklinin i~ortakhgl olmasl halinde, $ekli ve i<,:erigibu ~artnamede belirtilen i~ ortaklIgl
beyannamesi.
I ) Ortagl oldugll vcya hissedan bulundllgll Hizel ki$iliklere ili$kin beyanname.
m) SalllSlar ve ~irket yctkilileri i<;inalml11l~sablb kaYlt belgesi (son I ay i<;indealnlJ~)
n) Nlifus CLizdalll Fotokopisi (~irketler hari<;)
Me~lekive Teknik yeterJilige iIi~kin istenen belgeler:
o ) I~ Deneyim Belgcsi
isteklinin son be~ YIIiyinde karnudan, ilk teklifedecegi bedelin en az (~/o40 oranmda ger<,:ekle~tirdigi



idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu i~le ilgili deneyimini gosteren tek sozlesmeye iliskin i;;
Bitirrne Belgesini sunmasi zorunludur. i;; Bitirme Belgesi kamudan ahnacakur.
Bu ihalede benzer i~olarak kabul edilecek isler :
OS1 Yapt ve istinat Duvan Yapim i~i ile ilgili i;; Deneyim Belgesi
o) lsteklinin Organizasyon Yaprsi :

Isteklinin ihale konusu i~i yerine getirebilrnesi icin asagida nitelik ve sayilan belirtilen teknik
personeli I;; yerinde bulundurmayi taahhut edecektir. Asagida ozcllikleri belirtilen teknik personelin
istekli tarafindan irnzalalltnt;; listesi de sunulacaknr.

Adet Pozisyon- -lMesleki Unvan Mesleki Ozellik
1 ~antiye ~efI jin~~~t_m_iih_e_n_d_is=i---+ .__ ~

I
L___ _l__ ~ ___L___ _

p ) Makine, Arac ve Techizat Listesi :
Kamyon 1 Adet

lsreklinin ihale konusu isi yerine getirebilmesi icin isin suresi boyunca asagrda nitelik ve sayilan
belirtilen makine, arac ve techizan I;;yerinde bulundurmayi taahhut edecektir. Asagrda ozellikleri
belirtilen makine, ara<; ve teyhizatm istekli tarafllldan imzalamm;; listesi de sunulaeaktlr.
5 - ihale Birlik yonetmeligi geregince A9lk ihale usulii ile yapllacaktlr.
6 - a) A9lk ihale usuliinde teklifler yazlh olarak yaplhr. Teklif mektubu, bir zarfa konulup
kapatlldlktan sonra zarfm iizerine isteklinin adl, soyadl veya ticaret unvanl ile hangi i~e ait oldugu
yazlhr. Zarfm yapl~tmlan yeri istekli tarafmdan imzalamr, ka~esi veya miihrii baslhr. Bu zarf ge9ici
teminata ait ahndl veya ge9ici teminat
belgesi ve ihaleye katllabilme ~artl olarak istenilen diger belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak
kapatlhr. Dl~ zarfm iizerine isteklinin adl ve soyadl veya ticaret unvam ile tebligata esas olarak
gosterecegi a9lk adresi ve teklifIn hangi i~e ait oldugu yazlhr.

b) Teklif mektubunda ihale dokiimanmm tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi, teklif
edilen bedelin rakam ve yazl ile birbirine uygun olarak a9lk9a yazllmasl, iizerinde kazmtl, silinti,
diizeltme bulunmamasl ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvam yazllmak suretiyle yetkili
ki~ilerce imzalanml~ olmasl zorunludur. Bunlan kar~llamayan teklifler reddedilir ve hi9 yapllmaml~
saylllr. Teklif mektuplanmn istekli tarafmdan imzalanmasl ve bu mektuplarda ihale dokiimanmm
tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi, teklif edilen fiyatm rakam ve yazl ile a9lk olarak
yazllmasl zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya iizerinde kazmtl, silinti veya
diizeltme bulunan teklifler reddedilir ve hi9 yapllmaml~ saYlhr.
7 - ihaleye sadece yerli istekliler katllabilecektir.
8 - ihale dokiimamna ~T)KURCA KAYMAKAMLIGI KC)YLERE HiZME'J' GcYrORME BiRLi(ji
ODASI'den iicretsiz olarak bakllabilir. ihaleye teklifverecek olanlarm ihale dokiimamm satm almalan
zorunludur. ihale dokiimam 750,00 (Yediyiizelli TL ) kar~lhgl verilmektedir.
9 - istek!ilcr tekliflerini, Gciturii Bedel ~eklindc vercccklerdir. ihale SOllllCU. uzerine ihalc yaptlan
istekliyle Gliti.irU Bedel s()zle~me irnzalanaeaktlr.
10 - Teklifler; 15.05.2018 tarih ve saat ! 1:30 'e kadar K()YL,ERE IIizMET G{)T()RME BiRLi(ii
BASKANLl(jl'na verilebilecektir. Posta yoluyla gonderilen teklifler degerlendirmeye ahnmayacaktlr.
II - istekliler teklif edilen bedelin en az %3 'ii tutarmda kendi belirleyecekleri oranda ge9ici teminat
vereceklerdir.
12 - Verilen tekliflerin geyerlik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim giinii olmahdlr.
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14 - Bu ihalede fiyat farkl verilmeyecektir.
15 - Birligimiz 2886 ve 4734 Saylll Kanunlara tabii olmaYlp, 28.04.2007 tarih ve 26506 saYlh Resmi
Ciazetede yaymlanan yonetmelik hiikiimleri gegerlidir. idare ihaleyi yaplp yapmamakta ve uygun
bedeli tespitte serbesttir.
16- Ortak giri;;imler ihaleye teklifveremeyecektir.

Temel AYCA
Kaymakam
Birlik Ba~kanI



iHALE iLANI
T.C.

C;UKURCA KAYMAKAMLIGI
KOYLERE HizMET GOTORME BA~KANLIGI

Cukurca Uzumlu Koyil Ierne Suyu Yaprrn isi acik ihale usulu ile ihale edilecektir. ihaleye iliskin aynnnh
bilgiler asagida yer almaktadir:
1 - ldarenin
a) Adresi: KC)YLERE IlizMET GOTLJRME BiRLiGi HLJKLJMET KONAGI KAT-3
b) Telefon ve faks numarasr : 438-511-25 89 - 438-511-20 95
c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - lhale konusu yapim isinin; Cukurca Uzumlu Ki.1yii Ierne Suyu Yapim lsi.
a) Niteligi turu ve miktan: Teknik sartnamede belirtilen isler yapilacaktir.
b) Yapilacagi yer: Cukurca Uzumlu Koyu
c) lsin suresi : Yer tesliminden itibaren 70 takvim gunudur.
3 - ihalenin

a) Yapilacagi yer: Kaymakamhk Makam Odast
b) Tarih: 15.05.2018 Saar: 13:00

4 - ihaleye Kanlabilmek lcin isteklilerde Aramlan Sartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a) Tebligat icin adres beyam; aynca irtibat icin telefon numarast ve faks numarasi He elektronik posta adresi,
b) Bu sartnamede belirlenen gecici terninat.
c) Teklifvermeye yetkili oldugunu gosteren lmza Beyannamesi veya lmza Sirkuleri.
1-Gercek kisi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tuzel kisi olmasi halinde, ilgisine gore rnzel kisiligin ortaklari, uyeleri veya kuruculan ile tnzel kisiligin
yonetimindeki gorevlileri belirten son durumu gosterir Ticaret Sieil Gazetesi veya bu hususlan tevsik eden
be1gekr ile Hizel ki~iligin noter tasdikli imza sirkUleri.
<; ) fOzel ki~i istekJi tarafll1dan sunulan i~deneyim belgesinin, aym tUzel ki~inin yansllldan fazla hissesine sahip
ortagma ait oimasl halin(k sunulaeak i~[)eneyim Belgesinin Ba§ka BiT'TUzelKi~iye Kullandmimayacagllla
i1i~killTaahhUtname.
d) KHGB ihale Yonetmeliginin 11ve 12. maddesinde sayllan dummlarda oIunmadIgma ili~kin taahhUtname
e) Vekaleten ihaleye katIlma halinde, istekli adma katllan ki~inin notcr tasdikli vekaletnamcsi ile noter tasdikli
imza beyannamesi.
f) ihale dokUmanIl1Ill satm ailndlgma dair beige
g) SGK borcu yoktur (son bir ay i9inde almml~ olacak)
g) ~ddi vc i<;erigibll $artnamede belirlenen tcklifmektllbu.
h ) 'ficaret sicil gazetesi
1 ) MCVzllatlgeregi kaynll oldugll Ticaret ve!veya Sanayi Odasl Belgesi.
1) Gergek ki~i olmasl halinde, ilk Han veya ihale tarihinin i<;erisinde blliundugu yllda allllllll~ ilgisine g{)re
Tiearet ve!veya Sanayi Odasrna veya ilgili Mesick Odasma kaylth oldllgunn gosterir beige,
2) TUzel ki~i olmasl halinde, mevzuatl gercgi tOzel ki~iligin siciline kaylth bulnndugu Ticaret vc!vcya Sanayi
Odasll1dan, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundugu yllda ahnml$, ttizel ki~iligin sielle kaYltli olduguna
dair beige,
i ) Vergi borcu yoktur belgesi (son bir ay (<;indealll1ml~olacak)
j ) Y cr gOrdU tutanagl
k) iSleklinin i5 ot1aklIgl oimasl halinde. $ckli vc i<;erigibu ~artnamede belinilcn i$ ortakhgl bcyannamesi.
I ) ()rtagl oldugu veya hissedan bulundugu tnzel ki~iliklcre ili~kin beyanname.
m) $ahlslar ve $irket yetkilileri i9in ailnnu$ sablka kaYlt belgesi (son bir ay i<;inde alml$)
n) Nufus Ciizdam Fotokopisi ($irketler hari9)
Meslcki vc Tcknik yeterliligc ili§kin istencn belgeler:
()) i~Dencyim Bclgesi
istcklinin son be~ Y11 i9inde, ilk teklif edecegi bedelin en az % 40 oranmda gen;ekle~tirdigi idarece kusursllz
kabul edilen,ihale konusu i$le ilgili deneyimini gosteren tek sozle~meye ili§kin i~ Bitirme Belgesini SllnmaSl
zorunludur. I~ Bitirme Belgesi kamudan almacaktlr.
Bu ihaledc bCllzer i~ olaral, kabul edilccck i~ler :
it;me Suyu Yaplm i§i ile ilgili i~deneyim belgeleri kabul edileeektir. Bunun dl§llldaki i~ deneyim belgesi kabul
edilmeyecektir.
{) isteklinin Organizasyon Yapisl :

i~teklinin ihale konusu i~i yerine getirebilmesi it;in a~aglda nitelik ve saYllan belirtilen teknik personeli i~
yerll1de bulundurmaYI taahhtit edecektir. A~aglda ozellikleri belirtilen teknik personelin istekli tarafllldan
iIl1zalanml~ listesi de sunulacaktlr.



p) Makine, Amy ve !echizat Listesi :
Havah sondaj makinasi 1 adet
Eskovator veya Hidrornek i$ makinasi I adet
Isteklinin ihale konusu isi yerine getirebilmesi icin isin suresi boyunca asagida nitelik ve sayrlan belirtilen

makine. arac ve techizan is yerinde bulundurmayi taahhut edecektir, Asagida ozeilikleri belirtilen makine, arac
vc techizaun istekli tarafindan imzalannns listesi de sunulacaknr.
5 - ihale Birlik yonetmeligi geregince Actk ihale usulii ile yapilacaktir,
6 - a) Acik ihale usulunde teklifler yazih olarak yapihr. Teklifmektubu, bir zarfa konulup kapatildiktan sonra
zarfm iizerine isteklinin adi, soyadi veya ticaret unvam ile hangi ise ait oldugu yazihr. Zarfm yapistmlan yeri
istekli tarafmdan imzalamr, kasesi veya miihrii basihr, Bu zarf gecici teminata ait almdi veya gecici teminat
belgesi ve ihaleye katilabilme sarti olarak istenilen diger belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatihr.
DI~ zarfm iizerine isteklinin adi ve soyadi veya ticaret unvam ile tebligata esas olarak gosterecegi acik adresi ve
teklifin hangi ise ait oldugu yazihr.

b) Teklif mektubunda ihale dokiimanmm tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi, teklif edilen bedelin
rakam ve yazi ile birbirine uygun olarak acikca yazilmasi, iizerinde kazmti, silinti, diizeltme bulunmamasi ve
teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvam yazilmak suretiyle yetkili kisilerce imzalanmis olmasi
zorunludur. Bunlan karsilamayan teklifler reddedilir ve hi<;yaplimaml~ saYlhr. Teklifmektuplarmm istekli
tarafmdan imzalanmasl ve bu mektuplarda ihale dokiimanmm tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi,
teklif edilen fiyatlll rakam ve yazl ile aylk olarak yazlimasl zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun
olmayan veya iizerinde kazmtl, silinti veya diizeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiy yapllmaml~ saYlhr.
7 - ihaleye sadece yerli istekliler katllabilecektir.
8 - ihale dokiimanma (;UKURCA KAYMAKAMLl(;! K()YLERE HiZM[~T G()TORME-: 13iRLic}i ODASI'den
iicretsiz olarak bakllabilir. ihaleye teklif verecek olanlann ihale dokiimamm satm almalan zorunludur. ihale
dokiimam 1.000,00 (BinTL) kar~lhgl verilmektedir.
9 - istekliler teklif1erini, (i(jlliriI Bedel ~eklinde vereceklerdir. ihale SOI1Ul'U, Uzerine ihale yapllan istekliyle
Giitiirii Bedel s(izle~me irnzalanacaktIr.
10 - Teklifler; 15.05.2018 tarih ve saat 13:00 'e kadar K()YLERE IlizMET G()TORME BiRLi(Ji
BASKAN UC}I'na verilebilecektir. Posta yoluyla gonderilen teklifler degerlendirmeye ahnmayacaktlr.
11 - istekliler teklif edilen bedelin en az %3 'ii tutannda kendi belirleyecekleri oranda ge~ici teminat
vereceklerdir.
12 - Verilen tekliflerin geyerlik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim giinU olmahdlr.
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14 - Bu ihalede fiyat farkl verilmeyecektir.
15 - Birligimiz 2886 ve 4734 SaYlh Kanunlara tabjj olmaYlp, 28.04.2007 tarih ve 26506 saylh Resmi Gazetede
yaYllllanan yonetmelik hUkUmleri ge~erlidir. idare ihaleyi yaplp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
16- Ortak giri~imler ihaleyc teklif vcrcl1leyeccktir.

Adet PozisYon--~"-~esleki Duvan Mesleki Ozellik "_l' SantiY_eSefi lnsaat miihendisi
_ .._-

TemelAYCA
Kaymakam

Birlik Ba~kam



iHALEiLANI
T.e.

(.'UKURCA KAYMAKAMLlCI
KOYLERE HizMET GOTORME BA~KANLICI

Cukurca Gundes Koyu Cirnenli Mezrasi lcme Suyu Yapim i~iacik ihale usulu ile ihale edilecektir.
lhaleye iliskin aynnnh bilgiler asagida yer almaktadrr:
1 - idarenin
a) Adresi : KOYLERE HizMET GOTURME BiRLiGi HUKUMET KONAGI KAT-3
b) Telefon ve faks numarasi : 438-511-2589 - 438-511-20 95
c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - Ihale konusu yaprm isinin; Cukurca Gundes Koyt; Cimenli Mezrasi Ierne Suyu Yapun lsine
a) Niteligi turu ve miktan: Teknik sartnamede belirtilen isler yapilacaktir.
b) Yapilacagi yer : Cukurca Uznmlu Koyt;
c) lsin suresi : Yer tesliminden itibaren 40 takvim gunudnr.
3 - ihalenin

a) Yapilacagi yer: Kaymakamhk Makam Odast
b) Tarih: 15.05.2018 Saat: 13:30

4 - ihaieye Katilabilmek lcin isteklilerde Aramlan Sartlar, Belgeier ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tebligat icin adres beyani; aynca irtibat icin telefon numarast ve faks numarasiHe elektronik posta adresi,
b) Bu sartnamede belirlenen gecici teminat.
c) Teklif vermeye yetkili oldugunu gosreren lmza Beyannamesi veya lmza Sirkuleri.
1- Gercek kisi olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tuzel kisi olmasi halinde, ilgisine gore ruzel kisiligin ortaklari, uyeleri veya kuruculan ile ruzel kisiligin
yonetimindeki gorevlileri belirten son durumu gosterir Tiearet Sicil Gazetesi veya bu hususlan tevsik eden
belgeler ile tOzel ki~iligin noter tasdikli imza sirki.ileri.
c,:) TUzel ki~i istekli tarafmdan sunulan i~ deneyim belgesillin, aym tOzel ki~inin yansmdan t~tzla hissesine sahip
(Jrtagma ait olmasl halinde sunulacak i~Deneyim Belgesinin Ba~ka Bir TUzel Ki~iye Kullandmlmayacagma
ili~kitl TaahhUtname.
d) KHGB ihale Y()nctmeliginin lIve 12. maddesinde saylian dllrumlarda olunmadlgma ili~kin taahhi.itname
e) Vekaleten ihaleye katIlma halinde, istekli adma katllan ki~inin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli
imza beyannamesi.
f) ihale doktimanl11l11satm ahn(ligma dair beige
g) SGK boreu yoktur (son bir ay i<;:indeal1l1nl1~olacak)
g) Sekli ve i<;erigibu $artnamede belirlenen teklifmektubu.
h ) Tiearet sieil gazctesi
I) Mevzuatl gcregi kaYlth oldugu Tiearet ve!veya Sanayi Odasl Belgcsi.
1) Gcr<;ckki~i olmasl halindc, ilk ilan veya ihale tarihinin !c,:crisindebulundugu yJlda alIlllm~ ilgisinc g{)re
Ticarct ve!veya Sanay! Odasrna veya ilgili Meslek Odasma kayltlI oldugullu gostcrir beige,
2) TUzel ki~i olmasl halinde. mevzuatl geregi Wzel ki$iligin sieiline kaYltll bulundugu Tiearet ve!veya Sanayi
OdaslIldan, ilk ilan veya ihale tarihinin ic,:erisindebulundugu y!lda alll1ml~. tOzel ki~iligin sicile kaYlth olduguna
dair beIge,
i) Vergi boreu yoktur belgesi (son bir ay i<;indeal1l1ml~olacak)
j )Yer g{)rdUtutanagl
k) isteklinin i$ ortakhgl olmasl halinde. ~ekli ve igerigi bu $atinamede belirtilen i~ ortakhgl beyannamesi.
I) Ortagl oldugu veya hissedan bulundugu tiizel ki~iliklere ili~kin beyanname.
rn) $ahlslar ve $irket yetkilileri i<;inalmml$ sablka kayn be1gesi (son bir ay i9inde alml$)
n) Niifus CHzdanl Fotokopisi ($irketler hadc,:)
Meslcki ve Tcknik yetcrliligc ili~kin istcncn bclgclcr:
o ) i$ Dcncyirn Belgesi
isteklinin son be~ YIIi<;indekamudan , ilk teklif edeeegi bedelin en az % 40 oral1lnda gerc,:ekle~tirdigi idarece
kusursuz kabul edilen ihale konusu i~le ilgili denevimini g{)steren tek sozle"meve m"kin i" Bitirme Belnesini• ._, '" .._, . . >f- -., 'i - 'i - -- b

sunmasl zorunludur. I~ Bitirme Belgesi kamudan almaeaktlr.
Bu ihalcdc benzcl' i~ olarak kabul edilecek i~ler :
i~me Suyu Yapll11i~i ile itgili i~ deneyim belgeleri kabul edilecektir. Bunun dl~lIldaki j~ deneyim belgesi kabul
edilmeyeeektir.
() ) isteklinin Organizasyon Yapisl :

isteklinin ihale konusu i~i yerine getirebilmesi i<;ina~aglda nitelik ve saYllan belirtilell teknik personeli i$
yerinde bulundurmaYI taahhiit edecektir. A~aglda ozeIlikleri belirtilen teknik personelin istekli tarafmdan
imzalanrl1l~ listesi de sunulacaktlr.



lsteklinin ihale konusu isi yerine getirebilmesi icin isin suresi boyunca asagida nitelik ve sayilan belirtilen
makine. arac ve techizati is yerinde bulundurmayi taahhut edecektir. Asagida ozellikleri belirtilen makine, arac
ve techizann istekli tarafindan imzalannus listesi de sunulacaknr.
5 - Ihale Birlik yonetmeligi geregince A91k lhale usuln ile yaptlacaktir.
6 - a) A91k ihale usulunde teklifler yazih olarak yapihr. Teklifmektubu, bir zarfa konulup kapatildiktan sonra
zarfm uzerine isteklinin adi, soyadi veya ticaret unvam ile hangi ise ait oldugu yazihr. Zarfm yapistmlan yeri
istekli tarafmdan imzalamr, kasesi veya muhru basihr. Bu zarf gecici teminata ait almdi veya gecici teminat
belgesi ve ihaleye katilabilme sarti olarak istenilen diger belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatihr.
Dis zarfm uzerine isteklinin adi ve soyadi veya ticaret unvam ile tebligata esas olarak gosterecegi acik adresi ve
teklifin hangi ise ait oldugu yazihr.

b) Teklif mektubunda ihale doknmamnm tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi, teklif edilen bedelin
rakam ve yazi ile birbirine uygun olarak acikca yazilmasi, uzerinde kazmti, silinti, duzeltme bulunmamasi ve
teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvam yazilmak suretiyle yetkili kisilerce imzalanmis olmasi
zorunludur. Bunlan karsilamayan teklifler reddedilir ve hie yapilmamis sayihr. Teklif mektuplarmm istekli
tarafmdan imzalanmasi ve bu mektuplarda ihale dokumammn tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi,
teklif edilen fiyatm rakam ve yazi ile acik olarak yazilmasi zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun
olmayan veya uzerinde kazmti, silinti veya duzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hie yapilmarms sayIllr.
7 - ihaleye sadece yerli istekliler katllabilecektir.
8 - ihale doklimanma (:UKURCA KAYMAKAMLIC}! KC)YLElU: l-liZMET GOTORME BiRLiGi ODASI'den
licretsiz olarak bakllabilir. ihaleye teklif verecek olanlarm ihale dokumamm satm almalan zorunludur. ihale
doklimam 500,00 (Be~yiizTL) kar~lhgl verilmektedir.
9 - istekliler tekliflerini. (iCitUrUBedel ~eklinde vereceklcrdir. ihalc sonucu. Uzcrine ihalc yap dan istckliyle
(i(itUrUBedel s(izle;;me imzalanacaktlL
10 - Teklifler; 15.05.2018 tarih ve saat 13:30 'e kadar K()YLERE IlizMEf GCyrORME BiRLicii
BA$KA NU(J!'na verilebilecektir. Posta yoluyla gonderilen teklifler degerlendirmeye ahnmayacaktrr.
11 - istekliler teklif edilen bedelin en az %3 'li tutarmda kendi belirleyecekleri oranda ge9ici teminat
vereceklerdir.
12 - Verilen tekliflerin gegerlik sfuesi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim giinu olmahdlr.
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklifveremezler.
14 - Bu ihalede fiyat farkl verilmeyecektir.
15 - Birligimiz 2886 ve 4734 SaYlh Kanunlara tabii olmaYlp, 28.04.2007 tarih ve 26506 saylll Resmi Gazetede
yaymlanan yonetmelik hliklimleri gegerlidir. idare ihaleyi yaplp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
16- Ortak giri~im ler ihaleye tekl if vcremeyecekti r
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iHALEiLANI
T.C.

C;:UKlJRCA KAYMAKAMLIGI
KOYLERE HizMET GOTURME BA~KANLlGI

Cukurca <;:Igh Koyu B.A Menfez Yapim lsi acik ihale usulu ile ihale edilecektir. ihaleye iliskin aynntih
bilgiler asagida yer almaktadrr:
1 - Idarenin
a) Adresi : KOYLERE IItZMET GOTORME BiRU(}i HUKOMET KONAGI KAT-3
b) Telefon ve faks numarasi : 438-51.1-25 89 - 438-5 11-2095
c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - lhale konusu yaprm isinin; <;:lglJ Koyu B.A Menfez Yapim lsi
a) Niteligi turu ve miktan: Teknik sartnamede belirtilen isler yaprlacaktrr,

b) Yapilacagi yer : Cukurca ('lgll Koyll.
c) Isin suresi : Yer tesliminden itibaren 40 takvim gunudur.

3 - ihalenin
a) Yapilacagi yer: Kaymakamhk Makam Odasi
b) Tarih: 15.05.2018 Saat: 14:00

4 - ihaleye Kanlabilmek lcin isteklilerde Aramlan Sartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a) Tebligat icin adres beyaru; ayrica irtibat icin telefon numarasi ve faks numarasi ile elektronik posra adresi,
b ) Bu sartnamede belirlenen gecici teminat.
c) Teklif vermeye yetkili oldugunu gosteren 1111711 Beyannamesi veya lmza Sirkuleri.
1- Gercek kisi olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tuzel kisi olmas: halinde, ilgisine gore tuzel kisiligin ortaklan, uyeleri veya kuruculan ile tuzel kisiligin
yonetimindeki gorevlileri belirten son durumu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlan tevsik eden
belgeler ile tuzel kisiligin noter tasdikli imza sirkOleri.
". ) 'ruzel ki~i istekli tarafmdan sunulan i~ deneyim belgesinin, ayl1l tUzel ki~inin yansmdan fazla hissesine sahip
(magma ait olmasl halinde sunlliacak i~ Deneyim Belgesinin Ba~ka Bir 'ruzel Ki~iye Kullandmhnayacagma
ili~kin TaahhUtname.
d) KIIGB ihale Yonetmeliginin live 12. macldesinde sayllan dllrumlarda olunmadlgma ili~kin taahhiltnarne
e) Vekaleten ihaleye kattlma haJinde, istekli adma kaLlIan ki~inin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli
imza beyannamesi.
f) ihale c1okOrnanmm satm almdlgma clair beige
g) SGK borcll YOktUf(son hir ay i~inde almml~ olacak)
g) Sekli ve iyerigi bu $artnamede belirlenen teklifmektubll.
h ) l'icaret sidl gazetesi
1) MeVZllatl geregi kaYltll oldugu Ticaret ve!veya Sanayi Odasl Belgesi.
I)Gen;ek ki~i oimasl halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin i~erisinde bullindugll ylida alll1ml~ i1gisine gore
Ticaret ve!veya Sanayi Odasma veya ilgili Meslek Odasma kaYltll oldugunu g6sterir beige,
2) Tlizel ki~i olmasl halinde, mevzuatl geregi ttizel ki~iligin siciline kaYltll bulundugu Ticaret ve!veya Sanayi
Odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin iyerisinde bulundugu yJ1da ahl1ml~, tUzel ki~iligin sidle kaYllll olduguna
dair beige,
i) Vergi borcu yoktur belgesi (son I ay i~inde allI1ml~ oIacak)
j )Yer gord ii tutanagl
k) isteklinin i~ ortaklIgl olmasl halinde, ~ekli ve iyerigi bu $artnamede belirtilen i5 ortaklIgl beyal1l1amesi.
I) Ortagl oldugu veya hissedan bulundugu tUzel ki~iliklere ili~kin beyanname.
rn) $ahlslar ve )irket yetkilileri i<;inahnml~ sablka kayJt belgesi (son I ay i~inde aIm I)
n) NUfus COzdal1l Fotokopisi (Sirketler hari~)
Mesleki ve Teknik yeterlilige i1i~kinistenen belgeler:
o ) i~Deneyim Belgesi
isteklinin son be~ YII i~inde, ilk teklifedecegi bedelin en az % 40 oramnda ger~ekle)tirdigi idarece kllsursuz
kabul edilen ihale konllsu i~le ilgili deneyimini g()steren tek sozlqmeye ili~kin i~Bitirme Belgesini sunmaSI
zOl'unludur. i~ Bitirme Belgesi kamudan almacaktlr.
Bu ihaledc benzer i~olarak kabul cdilecek i~ler :
Ost Yap' ,K()prO ve Menfez Yaprm i~leri ile ilgili i~ deneyim belgeleri kabul edilecektir. Bunun dl~lIIdaki i~
deneyim belgesi kabul edilmeyecektir.
0) isteklinin Organizasyoll Yaplsi :

isteklinin ihale konusu i~i yerine getirebilmesi i~in a~aglda nitelik ve sayilan belirtilen teknik personeli i~
yerinde bulundurmaYl taahhOt edecektir .A~aglda (izellikleri belirtilen teknik personelin istekli tarafmdan
imzalannll~ listesi de slInulacaktll'.



~~et--==~=_n_~f>~~yon__=_ -fesl_eki Unvan-' --lMesIeI<TC5Zeffik ~_]
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p) Makine, Arac ve Techizat Listesi :
Kamyon I adet
Hidromek i~makinasr I adet
Isteklinin ihale konusu i~iyerine getirebilmesi icin isin suresi boyunca asagida nitelik ve sayilan belirtilen

makine. arac ve techizan is yerinde bulundurmayi taahhut edecekrir, Asagrda ozellikleri belirtilen makine, arac
vc techizann istekli tarafindan imzalannus listesi de sunulacaknr,
5 - ihale Birlik yonetmeligi geregince A91k Ihale usulu ile yapilacaknr.
6 - a) Acik ihale usulunde teklifler yazih olarak yapihr. Teklifmektubu, bir zarfa konulup kapatildiktan sonra
zarfm uzerine isteklinin adi, soyadi veya ticaret unvam ile hangi ise ait oldugu yazihr, Zarfm yapistmlan yeri
istekli tarafmdan imzalamr, kasesi veya muhru basihr. Bu zarf gecici teminata ait almdi veya gecici teminat
belgesi ve ihaleye katilabilme sarn olarak istenilen diger belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatihr.
Dis zarfm uzerine isteklinin adr ve soyadi veya ticaret unvam ile tebligata esas olarak gosterecegi acik adresi ve
teklifin hangi ise ait oldugu yazihr,

b) Teklif mektubunda ihale dokumammn tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi, teklif edilen bedelin
rakam ve yazi ile birbirine uygun olarak a9lkya yazllmasl, iizerinde kazmtI, silinti, diizeltme bulunmamasl ve
teklifmektubunun ad, soyad veya ticaret unvam yazllmak suretiyle yetkili ki~ilerce imzalanml~ olmasl
zorunludur. Bunlan kar~Ilamayan teklifler reddedilir ve hi9 yapllmaml~ saYlhr. Teklif mektuplarmm istekli
tarafmdan imzalanmasl ve bu mektuplarda ihale dokiimanmm tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi,
teklif edilen fiyatm rakam ve yazl ile a91k olarak yazIlmasl zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun
olmayan veya iizerinde kazmh, silinti veya diizeltme bulunan teklifler reddedilir ve hi9 yapllmaml~ saYlhr.
7 - ihaleye sadece yerli istekliler katIlabilecektir.
8 - ihale dokiimanma (:UKURCA KAYMAKAMLI(ll KOYLERE HizMI~'I' GOTORME BiRLic'ii OI)ASI'den
iicretsiz olarak bakllabilir. ihaleye teklifverecek olanlarm ihale dokiimamm satm almalan zorunludur. ihale
dokiimam 500,00 (Be~yiiz TL) kar~lhgl verilmektedir.
9 - istekliler tekliflerini. GUlliI'll Bedel ~eklinde vereceklerdir. ihale SOIlUCU. uzerine ihale yapdan istekliyle
GiitiirU 13edel Si)zit'7me imzalanacaktlL
10 - Teklifler; 15.05.2018 tarih ve saat 14:00 'e kadar K()YLERE IlizMET G()TORME BiRLiCii
BA$KAN L1GI'na verilebilecektir. Posta yoluyla gonderilen teklifler degerlendinneye almmayacaktrr.
II - istekliler teklif edilen bedelin en az %3'ii tutannda kendi belirleyecekleri oranda ge9ici teminat
vereceklerdir.
12 - Verilen tekliflerin gegerlik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim giinii olmahdlr.
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14 - Bu ihalede fiyat farkl verilmeyecektir.
15 - Birlig;imiz 2886 ve 4734 SaYlh Kanunlara tabii olmaYlp, 28.04.2007 tarih ve 26506 saYlh Resmi Gazetede
yaymlanan yonetmelik hiikiimleri gegerlidir. idare ihaleyi yaplp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
16- Ortak giri7imler ihaleye teklif veremeyecektir.
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