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Ermenek K<iylere Hizmet G6tiirme Birli[i Bagkanh[r
ERMENEK yuKARrqAGran r6vu iQrur, suyu $EBEKE yBNir.sNae

vatnu igi

Ihale Kayrt Numarasr: 2022177

f-idare:

a-)Adresi
b-)Telefonve Faks numarasr
c-)Elektronik Posta Adresi (Varsa)

:Hiikiimet Kona[r Kat:6 Kdylere Hizmet Gcittirme Birlili
Ermenek/KARAMAN
:Tel : 0 338 71623 2l Fax: 0338 71623 2l
:

2-ihale Konusu Yaprm isinin Adr : Ermenek YukangaSlar Kriy0 igme Suyu $ebeke Yenileme Yaprm lpi

a-)Niteli[i, Ttirti ve Miktan
b-)Yaprlacafr Yer (Teslim
c-)iqe Baglama

Tarihi

d-)iqin Stiresi

: Ermenek Yukanga[lar K<iyii igme Suyu $ebeke Yenileme Yaprm iqi
Teknik $artnamesindeki iqler.

Yeri) : Yukarrqa[lar

Kciyti

: Sdzleqme yaprldrktan soma yer teslimi yaprlarak iqe
baglanacaktrr.

:Yer Tesliminden itibaren 90(Doksan ) Takvim gtiniidtir.

3-ihalenin
a-)Yaprlacalr Yer
: Ermenek Kaymakamh[r ve Birlik Baqkanh[r (Kaymakamhk Toplantr
Salonu) Hiikiimet Kona[r Kat:5 Ermenek /Karaman
b-)Tarihi ve Saati
: 12.09.2022 Pazartesi Gtin ve Saat : 14:00
c-)ihalenin $ekli
: Agrk ihale Usulti

4- ihaleye katrlabilme sartlan ve istenilen belseler ile yeterlik deEerlendirmesinde uvgulanacak
kriterler:
4-1. ihaleye Katrlma $artlarr ve istenilen Belgeler:

a-) Tebligat igin adres beyanr; ayrrcavarsa irtibat igin telefon numarasr ve faks numarast ile elektronik posta
adresi

b-) Mevzuatr gere[i kayrth oldu[u Ticaret velveya Sanayi Odasr Belgesi
l-Gergek kiqi olmasr halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundu[u yrlda ahnmrg ilgisine
g<ire Ticaret velveya Sanayi Odasrna veya ilgili Meslek Odasma kayrth oldu[unu gristerir belge,
2-Tijzel kigi olmasr halinde, mevzuatt gere[i ttizel kigili[in siciline kayrth bulundu[u Ticaret velveya
Sanayi Odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundu[u yrlda ahnmrg, tiizel kiqili[in siciline
kayrth olduluna dair belge,
c-) Teklif vermeye yetkili oldu[unu gdsteren imza beyannamesi veyaimza sirkiileri;
1-Gergek kigi olmasr halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

2-Tizel kigi olmasr halinde ilgisine gcire tiizel kiqililin ortaklan, tiyeleri veya kurucularr ile Tiizel
kigilifin Y<inetimdeki gdrevlileri belirten son durumu g<isterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlan tevsik
eden belgeler ile tiizel kiqili[in Noter tasdikli imza sirkiileri,
d-) Birlik ihale Yonetmelilinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (q), (d), (e), (0, (g) ve (g) bentlerinde
sayrlan durumlarda olunmadr[rna ili gkin taahhiitname,
e-)$ekli ve igerili idari Sartnamede 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 iq ortakh[r
beyannamesi
r-) Orta[r oldu[u veya hissedan bulundu[u ttizel kigiliklere iliqkin ortakhk hisse beyannamesi,
i-) ihale doktimanrnrn satm ahndrprna dair belge veya makbuz.
j) ihale yaprlacak yer igin Yer Gdrdii Belgesi.
k-) isteklinin iq ortakh[r olmasr halinde idari $artnamenin 7. maddesinin (b), (c), (d), ( i ) bentlerinde yer
alan belgelerin her bir ortakga ayfl ayfl verilmesi zorunludur.
l-) ihale konusu igin tamamr veya bir krsmr alt yiiklenicilere yaptrriarnaz.
m) ihale tarihi itibari ile (12.09.2022) Yergi ve SGK borcu olmadrfrna dair belgeler ihale esnasrnda

idareye sunulacaktrr.
4.2. Mesleki ve Teknik yeterlife iliqkin belgeler ve bu belgelerin tagrmasr gereken kriterler
a-) iq deneyim belgeleri: : isteklinin, son on yrl iginde yurt iginde kamu kurum ve kuruluqlarrna yaptr[r teklif
bedelinin en az Yo 50 oramnda idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu ig ile ilgili deneyimini gristeren
scizleqmeye iligkin ig deneyim belgesi,
b-) Bu ihalede, Yaprm iqlerinde iq Deneyiminde Deperlendirilecek Benzer iqlere Dair Teblifiin (A) Altyapr
iqler Baqh[rnrn 3 ve 4. Grup iqlerinde sayrlan igler benzer ig olarak kabul edilecektir.
c-)inqaat Mtihendisleri ve mimarlar gergek kiqi srfatryla ig deneyim belgesi yerine diplomalarmr sunmak
suretiyle ihaleye katrlabilirler.
d) Ttizel kigi istekli tarafindan sunulan ig deneyim belgesinin /mezuniyet belgesinin , 6yil tiizel kiginin
yansmdan fazla hissesine sahip ortalrna ait olmasr halinde, iq deneyim belgesi /mezuniyet belgesi sahibi
gergek kiginin aym ttizel kiginin yansrndan fazla hissesine sahip olduSuna dair ticaret ve sanayi odasr/ticaret
odasr btinyesinde bulunan ticaret sicil memurluklan veya yeminli mali miigavir yada serbest muhasebeci mali
mtipavir tarafindan ilk ilan tarihinden sonra dtizenlenen belge .
5- )Ekonomik Agrdan en avantajh teklif, en diigiik fiyat esasma gOre belirlenecektir.

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

7-) Ermenek Kaymakamh[r Kdylere Hizmet Gtittirme Birli[i Hiiktimet Konapr 6.Kattaki odasrnda
ERMENEK / KARAMAN adresinde gdriilebilir ve 2.500,00 TL Ermenek Ziraat Bankasr gubesi
TR310001000176339007005001 IBAN Hesabrna yatrrrlan dekontla aynr adresten temin edilebilir. ihaleye
teklif verecek olanlarrn ihale dokiimarunr satm almalarr zorunludur.

8-)Teklifler ihale tarihinde saat 13:45'e kadar Ermenek Ktiylere Hizmet Gdtiirme Birlik Baqkanh[r Hiikiimet
Kona$r 6.Kat Ermenek /I(araman adresine verilir. Bu saatten sonra ldareye ulapmayan teklifler
degerlendirmeye ahnmaz.
Posta ile veya iadeli taahhiitlti olarak teklif verilemez ve bu gekilde g<inderilen teklifler de[erlendirmeye
altnmaz.
9-)istekliler tekliflerini, Birim Fiyat teklifi tizerinden vereceklerdir. ihale sonucu, iizerine ihale yaprlan
istekliyle toplam bedel iizerinden Scizlegme imzalanacaktrr.
10-) istekliler teklif edilen bedelin %3 tinden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda gegici teminat
vereceklerdir.
I 1-) Verilen tekliflerin gegerlik siiresi, ihale tarihinden itibaren erL az
krrkbeg takvim gtinti
olmahdrr.
I 2-) Konsorsiyumlar ihaleye teklif verem ezler.
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