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MERKEZ iLcE KOYLERE HiZMET GOTURME BiRLiCi

iHALE ILANI

ir 6znr inenosi nizunr niN.q,sr vE B BLoK igvrnr,rni Dr$ cEpHE BoyA
VE ONARIM YAPIM i$i Anahtar Teslim Gdtiirii Bedel olarak 28.04.2007 tarih ve 26506 sayrh
Resmi Gazete'de yayrmlanan Kdylere Hizmet Gtitiirme Birlili ihale Ydnetmeliline gdre Agrk ihale
Usulii ile ihale edilecektir.

l.Idarenin Adr. adresi, telefon numarasr:
1,1 idarenin Adr
r aiir.l lqarenrn aoresl

1.3 Idarenin telefon numarasr
Faks numarasr

5,1. Ihalenin yaprlacalr yer
Toplantr Salonu Kat:2
5.2. Ihalenin tarihi ve saati

Diizce Ili Merkez Ilgesi Kdylere Hizmet Gdtiirme Birligi
Camikebir Mah.lstanbul Cad.F Blok Zemin Kat
Diizce Valilifi 81100 DUZCE
0 (380) s23 41 84
0 (380) 524 54 08

ElektronikPostaAdresi :hizmetbirligi8l@gmail.com
2, ihelenin adr. niteliEi. tiirii ve miktan:
2.1,Ihalenin adr : il Ozel idaresi Hizmet Binasr Ve B Blok isverleri Drs
Cephe Boya Ve Onanm Yaprm i;i
2.2. Ihalenin niteligi, turti ve miktarr
Gdtiirii Bedel)

: Drg Cephe Boya ve Onanm Yaprm igi(Anahtar Teslim

3. Teslim yeri. Isin yaprlacaEr yer:
3.1 . Teslim yeri : DUZCE/ Merk ezFevzi Cakmak Mah
4. Ihale konusu i$e baslama ve isi birirme tarihi:
4.1. ihale iqe baglama tarihi : Yi.iklenici tarafindan sdzleqmenin imzalanmasrndan itibaren 5
(beq) gun iginde igin teknik sorumlusu tarafrndan yiikleniciye iqyeri teslimi yaprlrr. Yer tesliminden
sonra kontrol tegkilatrnrn uygun gdrdiilii tarihte i$e baglayacaktrr. Yer teslimi ile iqe baglama tarihi
arasrndaki gegen si.ire igin siiresine eklenecektir.
4'2. lhale igi bitirme tarihi : i9e baqlama tarihinden itibaren 60 (altmrq) takvim
griniidiir.
S.ihplenin yaptlacaEr usulii. ver. tarihi ve saati :

S.l,lhale Usulti :28.04.200'7 tarih ve 26506 Sayrh Resmi Gazere yayrmlanan
Kdylere Hizmet Gdtiirme Birlifiiihale Ydnetmeliline gcire agrk ihale usulii ile ihale edilecektir.

: Camikebir Mah. istanbul Cad. No:45 Dtizce Valilipi Valilik

: 2810512021 Cuma giinii Saat: l1:30

Madde.6- ihaleye Katrlabilmek igin C.i"f..n n.g.f .". * yeterlik Kriterleri;
Isteklilerin ihaleye katrlabilmeleri igin agaprda sayrlan belgeleri teklif

sunmalan gerekir. Agatrda belirtilen belgeleri tektif dosyasrnda sunmayanlar
brrakllacaktrr.
6.l.Tebligat igin adres beyant, aynca irtibat igin telefon numarasr ve faks numarasr ile varsa
elektronik posta adresi.
6.2'.Mevzuat gereli kayrth oldu[u ticaret velveya sanayi odasr ya da esnaf ve sanatkar odasr veya
ilgili meslek odasr belgesi;
6'2.1 Gerqek kigi olmasr halinde, kayrth oldulu ticaret ve/veya sanayi odasrndan ya da esnaf ve
sanatkdr odastndan veya ilgili meslek odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundupu yrlda
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dosyaslnda
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ahnmt$, odaya kayrth oldu[unu gdsterir belgenin ash veya fotokopisi ise 'Ash idarece G6r1lmg$1tu,
kage ve imzah olacaktrr.
6,2.2 Ttzel kigi olmasr halinde, ilgili mevzuatl gerefi kayrth bulundulu ticaret velveya sanayi
odastndan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundulu yrlda ahnmrg, ti.izel kigiligin odaya kayril
oldu$unu gdsterir belgenin aslt veya fotokopisi ise 'Ash idarece Gririilmiigtiir' kage ve imzal
olacaktrr.
6'3. Teklif vermeye yetkili oldugunu g6steren imza beyannamesi veya imza sirki.ileri;
6.3.1 Gergek kigi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ash veya ash idarece gdrulmii$tur
kage imzah kopyasr.
6.3'2 Tiizel kigi olmasr halinde, ilgisine gdre ttizel kigililin ortaklan, iiyeleri veya kurucularr ile tiizel
kigiligin ycinetimindeki gdrevlileri belirten son dlrumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamrnln bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasr halinde, bu bilgilerin tUmtinii gdstermek iizere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gdsteren belgeler veya bu hususlan gdsteren belgeleri
ile tiizel kigiligin noter tasdikli imza sirkiilerinin ash veya ash idarece gdriilmUgt1r kaqe ve imzalr
kopyasr.
6,4. idari gartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen teklif mektubu
6'5. idari $artnamede belirlenen gegici teminata iligkin gegici teminat mektubu veya gegici teminat
mektuplarr drqrndaki teminatlann DUzce ili Merkez ilgesi Kdylere Hizmet Gdiiirrne BirliEi
Bagkanlrlrna ait ZirMt Bankasr Dtizce $ubesinde bulunan TR04 0001 0000 541 1 9621 01 50 02 Iban
nolu hesabrna yattnldlglnr 96steren makbuzlar.
6.6' Vekaleten ihaleye katrlma halinde, vekil adrna diizenlenmig, ihaleye katrlmaya iligkin noter
onaylt vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin ash veya fotoi<opisi ise .As[
Idarece GdriilmUgtiir' kage ve imzah olacaktrr.
6,7, Ig ortakh[r kabul edilmeyecektir.
6.8. Mevzuat hiiki.imleri uyannca kesinlegmig sosyal gtivenlik prim borcu olmadrlrna dair son teklif
verme_tarihi itibari ile l5(onbeg) giin igerisinde ahnmrg ilgili SGK Mudiirliilii'ndln veya elektronik
ortamda ahnmrg belgenin ash.
6'9. Mevzuat hiikiimleri uyannca kesinlegmig vergi borcu olmadrlrna dair son teklif verme tarihi
itibari ile 15(onbe9) gi.in igersinde ilgili Vergi Dairesinden veya elektronik ortamda alnmrg belgenin
ash.
6'9. Kdylere Hizmet Gdtiirme Birlili ihale Ydnetmelifinin 1 I . Maddesi ve 12 maddesinin
bentlerinde sayrlan durumlarda olunmadrlrna iligkin yazrh taahhUtname.
6'10. ihale dokiimantntn satrn ahndrlrna dair belgenin ash verilecektir. ihale dokumanlnl satln
almayanlar ihaleye giremezler
6.11. Ekonomik ve mali yeterlilile iligkin belgeler ve bu belgelerin ta$lmasr gereken kiterler: idare
tarafindan ekonomik ve mali yeterlile iligkin kriter belirtilmemigtir,
6.12- Mesleki ve teknik yeterlile iligkin belgeler ve bu belgelerin ta$lmasr gereken kriterler: idare
tarafrndan mesleki ve teknik yeterlile iligkin kriter belirtilmemigtir.
6.13 Iq Deneyim ve is Bitirme Belgesi ile kabul edilecek difer belgeler
6.13.1. Isteklinin, son l0 (on) yrl iginde yurt iginde kamu kurum ve kuruluglannda gergeklegtirdili
idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu ig veya benzer iplerle (BIII grubu) illili'deneyimini
gdsteren ve teklif edilen bedelin o/o 25 oramndan az olmamak tizere tek sozlegmeye iligkin ig
deneyim belgesi. i9 Deneyim Belgesinin Fotokopi olarak sunulmasr halinde ,Ash idarece
Cdrtilmi.i$tiir' ibareli kage ve imzah olacaktrr.
6.13.2 Bu ihalede benzer i9 olarak I 1 .06.201 I tarihli ve 27961 sayt ile yayrnlanan Resmi Gazetede
yer alan yaprm iglerinde benzer ig gruplarr listesinde yar alan BIII Grubu iq deneyim belgeleri benzer
is olarak kabul edilecektir.
6.13.3' Ihale konusu ige iligkin i9 deneyim belgesi yerine ihale konusu igi de igeren bir ig deneyim
belgesi sunuldu[u ve ihale konusu ig tutanmn tespit edilemedili hallerdi, ihale konusu ig tutanmn
tespit edilebileceli bilgi ve belgelerin de teklif kapsamrnda sunuimasr zonxrludur.
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6'13.4- I9 deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini-diplomalannr sunmak suretiyle ihaleye
girecek olanlann ihale konusu ige denk sayrlacak mtihendislik ve mimarhk bolumieri: insaat
Miihendisi veya Mimardrr.
6,14, ihale Yabancr isteklilere agrk defildir.
7. ihale dokiimanrnrn nerede g0riileceli ve hangi bedelle ahnaca!r:
7.1' Ihale dokiimamnt satrn almak igin istekliler 1,000,00,-TL (Biniiirkl,irasr) kargrhgrnda agagrda
belirtilen adresten ihale doki.imanr temin edilecektir. Dosya bedeli Diizce iti Mertez ilgesi foyiere
Hjzmet Giittrme Birlili Bagkanhlrna ait Ziraat Bankasr Dtizce gubesinde bulunan TR04 0001
0000 54ll 9621 0f50 02 Iban nolu hesabrna yatrnlacaktrr. (Agrkiama krsmrna igin Adr,ve Firma
Adr yazrlmasr zorunludur)
7.2. Ihale dokijmanr idarede gdriilebilir. ihaleye teklif verecek olanlann ihale dokiimanrnr satrn
almalarr zorunludur. ihale Doki.imanrnr satrn almayanlar ihaleye giremezler.
8. Tekliflerin hangi tarih ve saatte verileceEi:
8'l.Teklifler ihale (son teklif verme) tarih-ve saatine kadar istekli, kanuni temsilcileri ve tttel
kigilerde temsile yetkili kigiler tarafindan komisyon bagkanhgrna verilecek, ihale siiresince teklif
vermeye yetkili kigi veya kanruri temsilcisi ihalede hazrr bulunacaktrr. Kanuni temsilciye ait noter
tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi ihale dosyasrnda bulunacaktrr. Posta ile veya iadeli
taahhijtlti teklif verilemez. Bu qekilde gdnderilen teklifler delerlendirmeye ahnmayacaktrr.
8.2- idareye verilen teklifler, zeyilname diizenlenmesi hali hari9, herhangi bir sebeple geri alnamaz.
9. Istekliler tekliflerini, anahtar teslim gdtiiri.i bedel iizerinden vereceklirdir. ihali soilucu, iizerinde
ihale kalan istekli ile anahtar teslim g6tiirii bedel tekliffiyatr iizerinden s6zlegme diizenlenecektir.
10. Istekliler teklif ettikleri bedelin %3'tinden (YiizdeUg) az olmamak uzeie kendi belirleyecekleri
tutarda gegici teminat vereceklerdir,
11. Teklifler KDV hariq tutar iizerinden verilecektir.
12. ihale dokiimanrnda belirtilmeyen hususlara ilan metninde yer verilmez.
l3' Verilen tekliflerin gegerlik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim stinii olmahdrr.
14. Konsorsiyum olarak teklif verilemez.
15. ihale ilan metninde veya idari gartnamede belirtilmeyen hususlarda ihale doktimanrnda bulunan
teknik tartnamedeki maddeler gegerlidir.
16. Birlilimizin ihalesi 28.04.2007 Tarih ve 25506 sayrh Resmi Gazetede Yayrmlanan Kdylere
Hizmet Gotiirme Birlili lhale ydnetmelili'ne g6re yaprlacaktrr. idare ihaleyi yaprp yapmamakta
serbesttir. . . ./05/2021

KOYLERE HIZMET GOTURME
BIRLiGi BASKANLIdI
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