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Kiiylerin Hizmetlerinde KullanrlmakUzere 4000 Ton 0'19 mm Agrega Al'' i$t^. 
,.-.

2g Nisan 2007 tarih ve26506sayrrr n r*i c-etede yayrnlanan Koyrere Hizmet Giittirme Birli[i

ihale yonetmelipine Gdre Aqrk ihale Usulti ile ihale edilecektir. ihaleye iligkin ayflnttlt bilgiler

aqa[rda Yer almaktadrr:

ihale Kayrt Numarasr :20201 18

f . idarenin

a) Adr

b) Adresi

c) Telefon ve faks numarasl

g) Elektronik Posta adresi

J) ind. dokiimammn gdriilebileceli

internet adresi (varsa)

2. ihale konusu mahn

a) Adr, niteliEi, ttirii ve

miktart

b) Teslim Yeri

c) Teslim Tarihi

3. ihalenin

a) Yaprlaca$ Yer

b) Tarihi ve saati

Karaman ili Ermenek ilgesi Ktiylere Hizmet G<ittirme

Birli[i Baqkanh[t

HiikiimetKona[rKat:6 Ermeneli/KARAMAN

Tel: 0 (338) 716 23 2lFaks: 0 (338) 71623 2r

Kiiylerin Hizmetlerinde Kullanrlmak tizere 4000 Ton 0-19 mm

Agrega Ahm iqi

ihalenin niteligi, tiirti ve Li[tu., bilgileri ihale doktimarunda yer

almaktadrr.

:ffi:*. yaprrmasrndan itibaren 30(otuz) giin igerisinde teslim

edilecektir.

ErmenekKaymakamlr[rveBirlikBagkanlr[r(KaymakamlrkToplantt
i"f"*l Hiikiimet Konagr Kat:5 Ermenek/KARAMAN

24.08.2020 Pazartesi giinti, saat: 15:00

3.1. Tekliflerin sunulaca[r yer ve saat

a) Teklifin.*utu.ufr;;';" i*u*1rr-ili Ermenek ilgesi Kciylere Hizmet Gotiirme Birli[i

b) Son tektif ,ur,r.ruiu.it ve saati : 24.0g.2020 Pazartesi giinii saat 14:45

4. ihaleye katrlabilme qartla, ve istenilen belgelei ile yeterlik de[erlendirmesinde

uygulanacak kriterler:
n.tI in"t.ye katrlma qartlan ve istenilen belgeler:

4.l,l.Mevzuatr gere[i kayrth oldu[u ii.*"i ve/veya Sanayi odasr ya da Esnaf ve Sanatkdrlar

Odasr veya ilgili Meslek Odasr Belgesi'

4.1.1.1. Gergek kiqi olmasr halinde, kayrtlr oldupu Ticarej ve/veya Sarrayi odasrndan ya da Esnaf ve

Sanatk,r odasrndan veya ilgili .n"rt.t odurrniun, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundu[u

yira" arntnrg, odaya kayrth oldupunu gtisterir belge' 
.^.-+r, ,.,,r,nr,r6rr Ticaref ve/veva Sanal'

4.l.l.2.Tiizel r.ili oi-u'halinie, ilgiii*"r^ati gere[i kayrth bulundu[u Ticaret ve/veya Sanayt

odasrndan, 1k ilan veya ihale tarihinin iginde buluidu[u yrlda ahnmrq, ttizel kiqilifin odaya kayrth

oldu[unu g-dsterir belge, , -.x^.^-^- i*oo Ero.,q Sirkiileri.
4.l.z.Teklif vermey*etkili oldu[unu go steren _imza 

Beyanname si veya Imza

4.l.2.l.Gergek ki qi olmasr halinde, noter tasdikl\ imza beyanname si.

4.l.Z.Z.Tiizel kiqi olmasr halinde, ilgi;;;;;" ,tir"l tiqitigin ortaklan' iiyeleri veva kurucula. ile

tiizel kiqiligin ytirreii.nindeki gorevrileri bltinen son durrimu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin turn*rnrn ui. ri"uLt Sicii Gazetesinde bulunmamisr halinde; bu bilgilerin tiimiinti

g.stermek tizere ilgili ricaret sicil Gazeteleri veya bu hususla. gosteren belgeler ile ttizel kigilifin

noter tasdikli imza sirkiileri,
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4.l.j.ihale tarihinde 2g nisan 2007 tarih ve26506 sayrh Resmi Gazete'de yayrnlanarak ytiriirlti[e

giren Koylere Hizrnet Gottirme Birli[i ihale Yonetmelifinin ll'inci rnaddesinin l. fikrasrnda yer

alan (a), (b), (c), (q), (d), (e), (0, G), G) bentlerind_e- saytlan durur{g{a. olunmadr[rna iligkin

taahhritname veritecektii.'in)rr. t*irriiiiuuii ile (24.08.2020) vergi ve SGK borcu olmadr[rna dair

belgeler sozlegme imzalanmast aqamasmda idareye sunulacaktrr.

4.\i,$ekli ve igeripi idari $artname ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu'

4.1.5. 
'$ekli 

ve'igeiigi iaari gartname ekinde belirlenen Gegici remrinata ilipkin Gegici reminat

Mektubu veya Gegici Teminat Mektuplarr drgrndaki reminatlarm Karaman ili Ermenek ilgesi

Ktiylere Hizmet GOtii.-" Birli[i Bagkanhfrna ait Ziraat Banketsr Ermenek $ubesi IBAN

1'nbf 000f 000U6339007005001 nolu hesaba yatrrrldr[mt gosteren makbuzlar,

iis. Bu ilamn 4.2 ve 4.3 i.incii maddelerinde belirtilen, qekli ver igeri[i mal altmt ihaleleri

uygulama ydnetmeli[inde dtizenlenen yeterlik belgeleri,

4.l.7.vek6leten ihaLye katrlma halinde, vekil adrna diizenlenmig, ihalel'e katrlmaya iliqkin noter

onaylr vekfiletname ile vekilin noter tasdikli imza beyanname si.

4.1.g. isteklinin ortak giriqim olmasr halinde, qekli ve igeripi gartnernede belirlenen iq ortakh[t

beyannamesi.
l.i.g.ihale konusu igin tamamr veya bir ktsmt alt ytiklenicilere yaptrrrlamaz.

4.1.10. ortaSr oldupu veya hissedan bulundu[u ttilel kiqiliklere iliqkin ortakhk hisse beyannamesi,

4.1.11. itrat"-dokti.rru.rr.rin satrn almdtfrna dair belge veya banka maktruztt'

l.t.tz.isteklinin i9 ortakh[r olmasr halinde idari gartnamenin 7. maddesinin (a),(b),(c),(i), (1)

bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakga ayrl ayrl verilmesi zorurludur.

4.1.13. Tebligat igin adres beyanr; ayrlcavarsa irtibat igin telefon numarasl ve faks numarast ile

elektronik posta adresi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterti[e iliqkin belgeler ve bu belgelerin tagrmast gereken kriterler:

idare tarafindan ekono*ik r" mali yeterlili[e iligkin kriter belirlenmemiqtir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterti[e iliqkin beigeler ve bu belgelerin taqrmast gereken kriterler:

;::i.ill"y- katrlacak olan satrcrnrn imalatgrhfrnr giisteren belgeler veya ilgili malzemeyi

tedarik edecefi firmanrn imalatgr oldu[unu giisteren belgeler;

a) imalatgr iselmalatgr oldupunu gristeren belge veya belgeler,

irt.ttit.ri, yukalda'sayrlai belgelerden, kendi durumuna uygun trelge veya belgeleri sunmast

yeterli kabui edilir. isteklinin imalatgr oldu[u aga[rdaki belgeler ile tevsik edilir.

u; Aauy veya istekli adrna diizenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

ui aauy* veya isteklinin i.iyesi oldu[u meslek odasr tarafindan aday veya istekli adrna dtizenlenen

Kapasite Raporu,
c; idayrn veya isteklinin iiyesi oldu[u meslek odasr tarafindan aday veya istekli adrna dtzenlenen

imalat Yeterlik Belgesi,
g) Temin edilecek malm TSE ve Agrega testleri,

a; lauyrn veya isteklinin ahm konusu mah tiretti[ine iliqkin olarak i.lgili mevzuat uyannca yetkili

kurum veya kuruluglarca diizenlenen ve aday veya isteklinin tiretici veya imalatgr oldu[unu

gdsteren belgeler.
iq ortakl[rnla ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iliqkin imalatgr veya yetkili sattct

ya dayetfiti temsilci oldufunu gdsteren belgelerden birini sunmasr yeterlidir.

i. gtorro1nik agrdan en avantajlr teklif sadece fiyat esasrna gdre belirlenecektir.

6. ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.

7. ihale dokiimamnrn gdrtilmesi ve sattn almmast:

7.1. ihale dokiimam, iia.enin adresinde gdriilebilir ve Karaman ili Ermenek ilgesi Kdylere Hizmet

Gritiirme Birli[i Baikanhgrna ait Ermeiek Ziraat Bankasr gubesi TFt310001000176339007005001

Iban hesablna para yatrrrlarak 500,00.-TL (BegyiizTiirklirasr) kargrh[rnda satrn ahnabilir.

7 .2.Ihaleye teklif verecek olanlann ihale dokiimarunt sattn almalarr z,crunludur.

g. Teklifler ,24.0g.2020 pazartesi gtinti saat 14:45',e kadar KaramLan .[li Ermenek ilgesi Koylere

Hizmet Gritiirme Birli[i Bagkanh[r frrikumet Konafr Kat:6 ErmeneI</KARAMAN adresine bizzat

istekli, kanuni temsilcileri ve ttizel kiqilerde ternsile yetkili kiqiler: tarafindan elden teslim

edilecektir. posta ile veya iadeli taahhiitlti olarak teklif verilemez ve bu gekilde g<inderilen teklifler

de[erlendirmeYe altnmaz.
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g. istekliler tekliflerini, her bir i9 kaleminin miktarr ile bu i9 kalemleri igin teklif edilen birim

fiyatlarrn ga{prml ,oru., bulunan toplam bedel tizerinden teklif birinn fiyat qeklinde verilecektir'

ihale sonucu i.izerine ihale yaprlan istekliyle birim fiyat sdzleqme imzalanacaktrl'

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %j'unden az olmamak tizere kendii belirleyecekleri tutarda

gegici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin gegerlik stiresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmrq) takvim giintidtir.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. ilan meininde belirtilmeyen hususlar igin ige ait idari ve teknik gartnameler ba[layrcr nitelik

taqr ve istekliler bu hiiktmleri kabul etmi; sayrlrrlar'

r4. girtit Baqkantr[r 4734 sayir (ceza ve yasaklamalar harig) K.i.K'na tabi depildir. Btittin

tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir'

ilanen duyurulur. be ^aR";IM
KaymakaIfl
Birlik Baqkanr
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