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Ermenek Kdylere Hizmet G6tiirme Birli[i Baqkanhlr

Ermenek ilgesi Elmayurdu KOyu igme Suyu Amagh OFFGRID GES Yaprm iqi
Ihale Kayrt Numarasr: 2021136

f-idare:
a-)Adresi :Hiiktimet Kona[r Kat:6 Kdylere Hizmet Gdtiirme Birli[i

Ermenek/KARAMAN
b-)Telefon ve Faks numarasr :Tel : 0 338 71623 21 Fax: 0338 71623 21

c-)Elektronik Posta Adresi (Varsa) :

2-ihale Konusu Yaprm isinin Adr : Ermenek ilgesi Elmayurdu Kdyti igme Suyu Amagh OFFGzuD GES
Yaprm igi

a-)Niteli[i, Tiirii ve Miktan : Ermenek ilgesi Elmayurdu KOyu igme Suyu Amagh OFFGRID GES
Yaprm i;i Teknik $artnamesindeki igler.

b-)Yaprlaca[r Yer (Teslim Yeri) : Elmayurdu Kdyii
c-)iqe Baglama Tarihi : S<izlegme yaprldrktan sonra yer teslimi yaprlarak iqe

baqlanacaktrr.
d-)iqin Siiresi :Yer Tesliminden itibaren 60 (Altrmg) Takvim giintidtir.

a-)Yaprlacalr Yer : Ermenek Kaymakamhpr ve Birlik Baqkanh[r (Kaymakamhk Toplantr
Salonu) Hiiktimet Konalr Kat:5 Ermenek /I(araman
b-)Tarihi ve Saati : 29.09.2021 Qarqamba Gtin ve Saat : 14:00
c-)ihalenin gekli : Agrk ihale Usulti

4- ihaleye katrlabilme sartlarr ve istenilen belgeler ile veterlik deEerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:

4-1. ihaleye Katrlma $artlan ve istenilen Belgeler:

a-) Tebligat igin adres beyanr; aynca varsa irtibat igin telefon numarasl ve faks numarasr ile elektronik posta
adresi

b-) Mevzuatr gere[i kayrth oldupu Ticaret velveya Sanayi Odasr Belgesi
1-Gergek kigi olmasr halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundulu yrlda ahnmrq ilgisine

gdre Ticaretvelveya Sanayi Odasrna veya ilgili Meslek Odasrna kayrth oldu[unu gdsterir belge,
2-Titzel kigi olmasr halinde, mevzuatt gere[i ttizel kiqililin siciline kayrth bulundu[u Ticaret velveya

Sanayi Odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundu[u yrlda ahnmrg, tiizel kiqililin siciline
kayrth oldu[una dair belge,
c-) Teklif venneye yetkili oldulunu gristeren imza beyannamesi veyaimza sirkiileri;

1-Gergek kiqi olmasr halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

2-Tizel kiqi olmasr halinde ilgisine gdre ttizel kiqili[in ortaklan, tiyeleri veya kurucularr ile Tfizel
kigili[in Ydnetimdeki gtirevlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlan tevsik
eden belgeler ile ttizel kiqili[in Noter tasdikli imza sirki.ileri,

d) Birlik ihale Yrinetmeli[inin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (E), (d), (e), (f), (g) ve (E) bentlerinde
sayrlan durumlarda olunmadr[rna ili gkin taahhtitname,
e)$ekli ve igeri[i idari gartnamede belirlenen teklif mektubu (Birim Fiyat Teklif Mektubu)
f-) $ekli ve igeri[i idari gartnamede belirlenen gegici teminat



g-) Vekaleten ihaleye katrlma halinde, istekli adma katrlan kiginin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter
tasdikli imza beyannamesi.
h-) isteklinin ortak giriqim olmast halinde, gekli ve igeri[i bu $artnamede belirlenen ig ortakh[r

beyannamesi
r-) Orta[r oldu[u veya hissedan bulundu[u tiizel kigiliklere iligkin ortakhk hisse beyannamesi,
i-) ihale doktimammn satm ahndrfirna dair belge veya makbuz.
j) ihale yaprlacak yer igin Yer Gdrdi.i Belgesi.
k-) isteklinin iq ortakhlr olmasr halinde idari $artnamenin 7. maddesinin (b), (c), (d), ( i ) bentlerinde yer
alan belgelerin her bir ortakga ayfl ayrr verilmesi zorunludur.
l-) ihale konusu igin tamaml veya bir krsmr alt yiiklenicilere yaptrnlamaz.
m) ihate tarihi itibari ile (29.09.2021) Vergi ve SGK borcu olmadr[rna dair belgeler siizlepme
imzalanmasr a$amastnda idareye sunulacaktrr.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterlife iliqkin belgeler ve bu belgelerin taqrmasr gereken kriterler
a-) ig deneyim belgeleri: : isteklinin, son on yrl iginde yurt iginde kamu kurum ve kuruluglanna yaptrlr teklif
bedelinin en az Yo 50 oramnda idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iq ile ilgili deneyimini gdsteren
srizlegmeye iliqkin ig deneyim belgesi,

F-) 
gu ihalede, Yaprm iglerinde iq Deneyiminde De[erlendirilecek Benzer iqlere Dair Tebli[in (A) Altyapr

igler Baqh$uun 4. Grup ve (D) Elektrik iqler Baph[rmn 3.Grup iqlerinde sayrlan iqler benzer'ig otarak
kabul edilecektir.
c-)ingaat Mtihendisleri ve mimarlar gergek kigi srfatryla ig deneyim belgesi yerine diplomalarmr sunmak
suretiyle ihaleye katrlabilirler.
d) Ttizel kigi istekli tarafindan sunulan ig deneyim belgesinin /mezuniyet belgesinin , aynr tiizel kiginin
yanstndan fazla hissesine sahip orta$rna ait olmasr halinde, ig deneyim belgesi /mezuniyet belgesi sahibi
gergek kiginin aynr ttzel kiqinin yartsmdan fazla hissesine sahip olduguna dair ticaret ve sanayi odasr/ticaret
odasr biinyesinde bulunan ticaret sicil memurluklan veya yeminli mali miigavir yada serbest muhasebeci mali
miiqavir tarafindan ilk ilan tarihinden sonra dtizenlenen belge .

5- )Ekonomik Agrdan en avantajh teklif, en diiqiik fiyat esasma gdre belirlenecektir.

6-) ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir. Yerli istekli lehine fiyat avantajr uygulanmayacaktrr.

7-) Ermenek Kaymakamh[r Kdylere Hizmet Gdtiirme Birlili Htikiimet Konafir 6.Kattaki odasmda
ERMENEK / KARAMAN adresinde gtiriilebilir ve 500,00 TL Ermenek Ziraat Bankasr gubesi
TR310001000176339007005001 IBAN Hesabma yafinlan dekontla aynr adresten temin edilebilir. ihaleye
teklif verecek olanlann ihale doktimamm satrn almalan zorunludur.

8-)Teklifler ihale tarihinde saat 13:45'e kadar Ermenek Kdylere Hizmet Gdttirme Birlik Baqkanh[r Htiktimet
KonaSr 6.Kat Ermenek /I(araman adresine verilir.Bu saatten sonra idareye ulagmayan teklifler
degerlendirmeye almmaz.

Posta ile veya iadeli taahhtitlti olarak teklif verilemez ve bu qekilde gdnderilen teklifler defierlendirmeye
altnmaz.
9-)istekliler tekliflerini, Birim Fiyat teklifi tizerinden vereceklerdir. ihale sonucu,
istekliyle toplam bedel iizerinden Sdzlegme imzalanacaktrr.
10-) istekliler teklif edilen bedelin %3 flnden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri
vereceklerdir.
11-) Verilen tekliflerin gegerlik siiresi, ihale tarihinden

olmahdrr.
1 2-) Konsorsiyumlar ihaleye teklif verem ezler.

tizerine ihale yaprlan

tutarda gegici teminat

itibaren en az 45(ktrkbeq) takvim
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Ermenek ZOZ| XOynnS Kangal Sulama Boru Ahm igi 28 Nisan 2007 tarih ve 26506

sayrh Reimi Gazetede Yayrnlanan Kdylere Hizmet Gotiirme Birlili ihale Ydnetmeliline Gdre Agrk
ihale Usulti ile ihale edilecektir. ihaleye iliqkin aynntrh bilgiler aqa[rda yer almaktadrr:

Ihale Kayrt Numarasr z 2021137

f. idarenin

a) Adr

b) Adresi

c) Telefon ve faks numarasl

g) Elektronik posta adresi

d) ihale doktimanrmn gdr0lebilece[i
intemet adresi (varsa)
2. ihale konusu mahn
a) Adr' niteligi' ttirii ve ErmenekzIzl KoyDES Kangal sulama Boru Ahm igi ihaleninmiktarr : .-,-.1-,- ..niteligi, tiirii ve miktarr bilgileri ihale dokiimanmda yer almaktadrr.

b) Teslim Yeri : Ermenek

c) Teslim Tarihi Srizlegme yaprlmasrndan itibaren 30(otuz) iq giinti igerisinde teslim' edilecektir.
3. ihalenin
\ rz , v Ermenek Kaymakamh[r ve Birlik Bagkanh[r (Kaymakamhk Toplantra) Yapllacagr yer : 

Salonu; Hiikhmet t<onagr Kat:5 Ermenek/KARAMAN
b) Tarihi ve saati : 29.09.2021 Qarqamba giinii, saat: 15:00
3.1. Tekliflerin sunulaca[r yer ve saat
a) Teklifin sunulaca[r yer : Karaman ili Ermenek ilgesi K<iylere Hizmet Gritiirme Birli[i
b) Son teklif sunma tarih ve saati : 29.09.2021 Qarqamba giinii saat 13:45
4. ihaleye katrlabilme gartlarr ve istenilen belgeler ile yeterlik de[erlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. ihateye katrlma gartlarr ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatt gere[i kayrth oldulu Ticaret velveya Sanayi Odasr ya da Esnaf ve Sanatkarlar
Odasr veya ilgili Meslek Odasr Belgesi.
4.1.1.1. Gergek kiqi olmasr halinde, kayrth oldu[u Ticaret velveya Sanayi Odasrndan ya da Esnaf ve
Sanatkdr Odasrndan veya ilgili meslek odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundu[u
yrlda ahnmrq, odaya kayrth oldu[unu gdsterir belge,
4.1.1.2. Ttizel kigi olmasr halinde, ilgili mevzuatr gereSi kayrth bulundu[u Ticaret velveya Sanayi
Odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundu[u yrlda ahnmrq, ti.izel kigili[in odaya kayrth
oldu[unu g<isterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu[unu gOsteren imza Beyannamesi veyalmzaSirkiileri.
4.1.2.1. Gergek kiqi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Ttizel kigi olmasr halinde, ilgisine gdre tiizel kiqili[in ortaklarr, tiyeleri veya kurucularr ile
tiizel kigiligin y<inetimindeki gcirevlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamammm bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasr halinde; bu bilgilerin ttimtinti
gtistermek iizere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gdsteren belgeler ile ti.izel kiqili[in
noter tasdikli imza sirktileri,

Karaman ili Ermenek ilgesi K<iylere Hizmet Grittirme
Birli[i Baqkanh[r

HiikiimetKonafrKat:6 Ermenek/KARAMAN
Tel: 0 (338) 716 23 2l Faks: 0 (338) 71623 2l
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4.1.3. ihale tarihinde 28 nisan 2007 tarih ve 26506 sayrh Resmi Gazete'de yayrnlanarak yiiriirliile
giren Kciylere Hizmet Gotiirme Birli[i ihale Yrinetmeliginin ll'inci maddesinin 1. fikrasrnda yer
alan (a), (b), (c), (q), (d), (e), (0, (g), (g) bentlerinde sayrlan durumlarda olunmadr[rna iliqkin
taahhtitname verilecektir.
4.1.4. $ekli ve igeri[i idari $artname ekinde yer alan standan forma uygun Teklif Mektubu.
4.1.5. $ekli ve igeri[i idari Sartname ekinde belirlenen Gegici Teminata iligkin Gegici Teminat
Mektubu veya Gegici Teminat Mektuplarr drgrndaki Teminatlarm Karaman ili Ermenek ilgesi
Kiiylere Hizmet Giitiirme Birlifi Baqkanhfrna ait Zirazt Bankasr Ermenek $ubesi IBAN
TR3 1 000 f 000 I 7633900700500 I nolu hesaba yatrrrldrfimr gdsteren makbuzlar,
4.1.6. Bu ilamn 4.2 ve 4.3 tincti maddelerinde belirtilen, gekli ve igeri[i mal ahmr ihaleleri
uygulama ydnetmeli[inde diizenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.7. Vek6leten ihaleye katrlma halinde, vekil adrna diizenlenmiq, ihaleye katrlmaya iliqkin noter
onaylr vek6letname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.8. isteklinin ortak girigim olmasr halinde, gekli ve igerigi qartnamede belirlenen iq ortakhfir
beyannamesi.
4.1.9. ihale konusu igin tamamr veya bir krsmr alt ytiklenicilere yaptrrrlarnaz.
4.1.10. Orta[r oldu[u veya hissedan bulundu[u tiizel kiqiliklere iliqkin ortakhk hisse beyannamesi,
4.l.ll. ihale doktimanlrun satrn ahndr[rna dair belge veya banka makbuzu.
4.1.12. isteklinin iq ortakhgr olmasr halinde idari gartnamenin 7. maddesinin (a),(b),(c),(i), (l)
bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakga ayfl ayfi verilmesi zorunludur.
4.1.13. Tebligat igin adres beyam; ayncavarsa irtibat igin telefon numarasr ve faks numarasr ile
elektronik posta adresi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterli[e iligkin belgeler ve bu belgelerin tagrmasr gereken kriterler:
idare tarafindan ekonomik ve mali yeterlili[e iliqkin kriter belirlenmemiqtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterli[e iliqkin belgeler ve bu belgelerin tagrmasr gereken kriterler:
4.3.1.Temin edilecek imalatgr firmanrn ISO 9001 ve TSE Belgeleri,
4.3.2. Tedarikgi Firmarun yetkili bayi oldupunu gcisteren belge veya tedarikgi ile imalatgr Firma
arasmda yaprlan noter tasdikli taahhiitname,
5. Ekonomik agrdan en avantajh teklif sadece fiyat esasrna gdre belirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
Z. ihale doktimammn gdriilmesi ve satm almmasr:
7.1. ihale doktimam, idarenin adresinde gririilebilir ve Karaman ili Ermenek ilgesi Kdylere Hizmet
Gtitiirme Birli[i Baqkanh[rna ait Ermenek Ziraat Bankasr $ubesi TR310001000176339007005001
Iban hesabma para yatrrrlarak 1.000,00.-TL (BinTiirklirasr) karqrh[rnda satrn ahnabilir.
7.2.Ihaleye teklif verecek olanlann ihale dokiimanrm satm almalan zorunludur.
8. Teklifler,29.09.2021 Qargamba giinii saat 13:45'e kadar Karaman ili Ermenek ilgesi Koylere
Hizmet Gdtiirme Birli[i Baqkanh[r Htiktimet Kona[r Kat:6 Ermenek/KARAMAN adresine bizzat
istekli, kanuni temsilcileri ve ttizel kigilerde temsile yetkili kigiler tarafindan elden teslim
edilecektir. Posta ile veya iadeli taahhiitlii olarak teklif verilemez ve bu gekilde gcinderilen teklifler
deperlendirmeye ahnmaz.
f. istekliler tekliflerini, her bir iq kaleminin miktarr ile bu ig kalemleri igin teklif edilen birim
fiyatlann garplml sonucu bulunan toplam bedel tizerinden teklif birim fiyat geklinde verilecektir.
ihale sonucu tizerine ihale yaprlan istekliyle birim fiyat s<izlegme imzalanacaktrr.
10. istekliler teklif ettikleri bedelin o/o3'tinden az olmamak izere kendi belirleyecekleri tutarda
gegici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin gegerlik si.iresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Attmrg) takvim giiniidtir.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. ilan metninde belirtilmeyen hususlar igin ige ait
tagtr ve istekliler bu htiktimleri kabul etmiq sayrlrrlar.

idari ve teknik qartnameler ballayrcr nitelik

14. Birlik Baqkanhlr 4734 sayh (ceza ve yasaklamalar tabi
tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idare

kam

\
fittin

ilanen duyurulur.
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Baqkanr


