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Tokat Erbaa Doğanyurt-Ayan-Çamdibi-Pınarbeyli 10 km Z.Kat Sathi Kaplama Yapım İşi
Açık Ihale Usulü ile ihale edilecektir.
hale Kayıt Numarasr:

2022104

Adı

Erbaa

lere Hizmet Götürme

b) Adresi

İsmet

Mah. Özel idare Müdür

a)

c) Telefon ve faks numarası

0-356-7|5 l1 70 / faks: 0-356- 715 66 00

d) Elektronik posta adresi
7-

tr

usu

Niteliği, türü, miktarı

a)

b) İşin yeri

Birli

l0

km

2.Kat Sathi Kaplama

Erbaa

c) İşin süresi

li

bitesliminden itibaren

3

otuz

3a)

Adı

b)Yapılacağı yer
c) Tarihi ve saati

Tokat Erbaa Do ğanyurt-Ayan-Çamdibi -Pınarbeyli l0
Sathi
Y
i,
Erbaa

0l

T,

km 2.Kat
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4- İhaleYe katılabilme Şartları ve istenilen belgeler
ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeİer:
4'l'l - Tebligat iÇin adres beYanı; ayflca lrtiUat için telefon numarası ve faks
numarası ile elektronik posta
adresi.
4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret velveyaSanayi
odası Belgesi.
a- GerÇek kiŞi olması halinde, ihaleye ilişkin iİk iıanın yapıldığı yİİ
içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya
Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösteİir belge.
b- Tüzel kiŞi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin
siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
ihaleYe iliŞkin
yapıldığı yil içerisinde alırmış, tıızeıkişiıigin
sicile kayıtlı

",ore,:ffi?S,X'j*4'l'3
- Teklif VermeYe
Yetkili
?b-

ilklla;

olduğunu gösteren ImzaBeyannamesi veyaImzaSirküleri.
Gerçek kişi olması halinde, noteitasdikli imzabeyannamesi.

Tüzel kiŞi olması halinde, ilgisine go_re ttizel kişiliğin
ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kiŞiliğin Yönetimindeki görevlileri belirten son Ou*,nu
gösterir İl.ur.t Sicil Gazetesi veya bu
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdik li imzasirküleri.
4'l'4 28'04'2007 tarih ve 26506 saYılı Resmi'GJetede yay^ınlanan Köylere
Hizmet Götürme Birliği ihale
Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin
İa), (b), r.l, rJl, İ"İ, rO, (g) ,e (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda
olunmadığına i l i şkin y azılı taahhütname,
4'l'5 İhale katılamaYacak olanlar: 28,04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan Köylere
Hizmet Götürme Birliği İhaüe Yonetmeliğinin l2 inci
madde kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar.

4'l'6

4'l'7

Şekli ve İÇeriği Şartnamede belirtilen teklif mektubu, (Ayrı bir teklif
zarfı içinde olacak.)

Şekli ve İÇeriği Şartnamede belirtilen geçici teminat (Teklif Edilen bedelin
%3 ünden az olmamak
üzere geÇici teminat mektubunun veya nakİt
İeminat alındı makbuzunun başvuru dosyasına
konulması.)

§akit Teminatlar Birliğin T.C. Erbaa Halk Bankasındaki Iban No: TR28 000l 2009 6700 00l6 0000 89
no'lu vadesiz hesabına yatırılacaktır)
4.1.8 Vek6leten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter
tasdikl i vekdletnamesi ile noter tasdik li imza beyannamesi,
4,1,9 İsteklinin iŞ ortaklığı olması halinde ş.tli u. içeİigi şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.10 İhale dokılmanının satın alındığına dair belge.
4.1.1l Vergi borcu olmadığına dair belge.
4.1.12 SGK borcu olmadığına dair belge.
4.1.13 Taahhütname
4.2

Mesleki ve teknik Yeterliğe iliŞkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:

4.3.1- İş deneyim belgeleri

a)

İŞ deneYim belgeleri: İsteklinin son beş yıl içinde
yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özelsektörde
gerÇekleŞtirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız
kabul edilen ihale konusu aıım veya ihale dokümanında
belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ıgiıi o.r"yimi
göste..n u.ıg.İ"..'iıruı. konusu işin özelliğine
göre istekliler taraflndan teklif edilen bedelin o/o50
oranında, ihale koİusu alım veya ihale dokümanında
belirlenecek benzer nitelikteki a]ımlara
,9_r§ş;;r.
ııiştin iş a.r.vi. belgesi ibraz edilecektir.
?t E5
b) YaPım iŞleri benzer iŞ gruptarı (A) ALTYArI
İ§İiıni
V.- GRUP İSLER benzer iş olarak kabul
edilecektir.

5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6- Ihale dokümanınıl satın alındığına dair belge.
ihaıe dokıımanı Erbaa Köylere Hizmet Götürme
Birliğinde
gönilebilir ve 1,000,00 TL aYnı adresten temin
edilebilir. ihaleye teklif uerecek olanların ihale
dokümanını
satın almaları zorunludur, (Dosya alındı bedeli
niılgin i.c. Erbaa Halk Bankasındaki Iban No: TR28
000l
2009 6700 0016 0000 89 no'lu vadesiz hesabına
yatıTııacattı9
I!"|. k_onusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere
1yaptırılamaz.
8- Teklifler, ihale dokümaninda belirtilen
ihuı. .*,in. üa;i;;;y" teslim edilir. Bu
saatten soffa verilen
teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye
iade
ır,.tJİıJrİ;;İ;
saati
olan;
saat l0,00,.de ihale
salonunda Şahsen veYa vekdleten hazt.r
"diİ;.
bulunmalar,-g...t.r"ttedir.
reı<ııfl; r" ihale katılım j]kumanı 0ı

fxHilgt«"v,.ı.".ı,E«io,,u".,salonuihalekomisyonu),nateslimedilecektir.
l0-İstekliler tekliflerini, mal kalem/ka]ederi
için teklif birim fıyatlarüzerinden vereceklerdir.
ihaıe sonucu,
üzerine ihale YaPılan istekliyle iş kalemleri
için tetıiı.dil;:,
sonucu
bulunan
bedel üzerinden birim fiYat stızleŞme
toplam
lirlm |ıyati;;;;;,p,-ı
düzenlenecektir. Bu ihalede,
işİn tu-uoİ, lçln ,"nir verilecektir.
Teklif
veriımeıidir. Tekıifler tüm iş
İİiİTiİ,T;,lTix,H:iHlfİili;"xT}"#;fj:İil,i).iıiı.ı.,;"ilı,;;;;
l l- İstekliler tekliflerini kapalı ,urİnuİinae
idareye teslim edecek olup, teklif
mektubu ile yazılıolarak teklif
olunan bedel komisYonca uYgun görülmediği
,;y,
,;kı]fİerin aynı iiargr^ d'urumlarda,
komisyon ihaleye
katılan ve orada bulunan isiekliierden.
tek'iifleri"i İ^rrır oıarak y"tıJ.r.ı.rini
isteyebilir. bu sebeple
isteklilerin Şahsen veYa vek6leten girdiklerine
orl. u.lg.İ.ri ,. firma kaşelerini yanlarında
gerekmektedir.
bulundurmaları
komisyonun bu kararl üzerine isteklilerin
mevcut en düşük tekliften daha düşük
teklif vermeleri gerekmekte
oluP' bu teklifi veremeYen istekli ihaleden,çekilmiş
,ry,ı,.. nu aşaınada verilen en düşük teklif
komisyJn.u uygun
İitekIiler Yu''ı' oL,uk'oıuşun'.n''dtıİt,ı,","ııir,",
o"ı," atiiitiiı. ,"rııi *.n,", ir. iı,ui'"iorıryon,
İ:tİ,Tİ;l;İ:?1İ;l
12- Birlik Encümeni. i|aleYi
YaPıP YaPmamakta serbesttir, yazılı olarak teklif olunan
bedel komisyonca
uygun görülmediği takdirde ihale iPtal
,.y;;i."h;a
sonraya
ertelenebilir.
l3-Erbaa Köylere Hizmet Götürm; Birtiği
".aiı.ulıl.
Kamu fi;i. K;;nuna tabi değildir.
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