HAKKARİ DEREcix xövı-rnı xizıısr eöTünı,ıı ıinı-iĞiı.ıcr
ORTAKLAR KöYü içME SUYU ŞEBEKE oRĞıııııı TEsis GELiŞTiRME YAPIM iŞi Birlik
ihale Yönetmeliğinin 18'ci macldeşinin 1. fıkrasına göre AÇlK |HALE usuıü ile beli*ilen
tarih ve saatte ihale ediiecektir.
1.

İıııı,n Mu,rıl

Eirliğin;

: HAKKAIIİ Derccik İlçesi Köylcrc Hizmet Götürnc l}irliği
b) Teı€fon numaıa$: 04384112003
c) Faks numarası! : 04384u2oo3

a ) Adı ye Adı€§l

d) Elektİonik

posta adİ€si l derecikkhgb@gmail,com

2. İhale konusu yapım

işinin;

a ) Yaplıacağı Yer : ılıxı<lnl- onnociK_
b ) ı{ltellğl. üİdl Yapım Işi

sra
no

k Yerlerl

şEBEKE
(

Köyün adl

HATTı.

oRTAKLAR

1

roPLAM

c) lıliktarıı

oRTAKLAR KÖYÜ

10 ATu )
7420 1.4
7420 M

DAĞrrıM

Boru; 32MM/

MAKiNE iLE KAzt

EL İLE KAZİ

4920 Ml

2500 M3

M PE!00 stNlFl sDıı ı7 sDRlsi, PN |0, Pol,iırriLııN R()lltj( I)ış çıpı 32ııııı, |0 atii. l<.rt
metrc mıkine ilc kazı vc 2500 mctrc cl ile tüız! ('|'cknik Şartıınıc tlc bcliı'tilcn ıüıiktıİl!ıİdi/Şckillcİdc

7420

ııagılımı; 4920
ynpllacnktIr.)

saşlama rarihi l Yer tesliminden itibaren 5 9ıın içjnde işe başlanacaktlr
e-) işin sııresı : Yer teslimlnden itibaren 45 takvİm gıinüdür.
3. İhalenin
a ) Yapllacağl Yer : Kaymakamlık makam odasl _ DliltoclK
N
b ) Taa,ıhi - saati ; t4l ll0t2}z1-1l|

i) işe

;.'ih","i" iitıaunnie şa]tlafl ve istenilen

belgeler ile yeterlik değeıl€ndirmesinde

uygulanacak

kriterler:

4.1, İhaleye katlma şa]tlan ve İstenİlen belgeler:

i.i.ı,'i"6İgJi

iiın iares beyanı; aynca lrtıuat ıçin telefon numarası ve faks numara$ vanü

eleKİonik posta ad]€si.
e.İ,İ. mevİuatı ge]€ği kaydt olduğu Tlcaret ve/veya Sanayj Odası Belgesi,
i:i:ila;-rç"i ii;i6imil, naıına], iık iıan veya ıiıaıe liiihınin içerisinde buıulıduğrı.y.,.|j_1
:|,:nnı,ş
gösteıir
iİgı"ıne ga"i ri"arit ve/veya saniyi odasına veya ilgili Meslek bdasına kayıth olduğunu
b€
lge,
-qi".i!z.
olma$ halınde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sidıine kaJıuı bulunduğu Tıcar€t
ıl]r"ı kişi
'odasından, iıılün veya ınaTe taiıııinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel
;;7;* ;;yi
klşillğin siclle kayıUı olduğuna dair belge,
i'İ.i] i"-ıiı'iiiiilLi" v"tıüiioıarounu 6österen imza BĞyannamesı veya imza sirküıeri.
4.1,İ.1, Gerçek kişİolması halinde, noter tasdikli imza b€yannamesi,
ortakları, üy€leıj veya kurucular] iıe
i:i:i:r: iili lEi oiması naıınoj, ilgisine göre tüzel_kijiıiğingösterir
Ticaret Sicil Gazetesi v€Ya bu
gor"rıı-erİ belİ-rten son durİımu
İiıİ"ı-İçiıio" voİ
belgeleiile tüıel kİşiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
tıuiu"ıii, tirsı'ı< "timindeki
"den cdtıırmeİİrıiği iııİljyönetmeıiğ_inin..ıl'ci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d),
İ',r.et
;.İ.;:'üyİ;;
-rd
yaz|ll taahhütnam€,
igit""tıeri.nde sayılan duiumlaıda olunmadığına ilişkin
r"» io
mektubu,
tekllf
beıidenen
iıtari
ıçeriğl
r.i,j.'serıiVe
şirtnamede

4,1.6. ğekli ve içeriği İdarl Şartnamed€ belirlenen geçlci teminat,
4.1.7, İhale dokümanlnln satn allndtğlna dair belge.
5. İhaıeye sadece yerli isteklıler katılabilecektir.
İ. İİlİii'a-"ııiri"iıııxxıni o",..iı, iiç.ri Kıymıı.omıüğı adresinde görülebilir ve 1.o0o,o0 TL kaşılığı
,v"İ-İJ.ot"n temin edilebilir. İııaıeye teı<iit verecik olanların ihale dokümanını satın almalan

zorunludur.

i. iektifler Ihare saatıne kadar Hükümet binas| Kı|GB Bürosu adresıne verilecektir.
o/o3 'ünden az olmamak üzere kendi bellrleyecelqeri. tuta]da
İJ: İ;ĞİİİĞ; İ;fur İttırı"rı rca"ıın
T.c.ziraat Banka§ DERECİK Şube Mü,ıürlüğundek'
Teminatlar
akıt
declci teminat verecekıe]dir.
-İovıj* Hlzmet Götürme
Blrliğinln 117'161257-.j0o3 nolu hsabtna
İİİ'cİİ" İİ;;İ.İrİ,g,
veı€
c
ekir,
birlikte
vatınlabilir, Teminat mektııbu ise teklifle
ö. iıriiJ ure.inıe kalan istekll ile götürü bedel birim fıyat sözleşme imzalanacaktr.
Derecik Kayınakamlığı
Köylere Hizmet Götürme Birliği

