
iHALE iLANI 

T.C. 


KESKiN iU;ESi 

Koylere Hizmet GotUrme Birligl Ba~kanhgmdan 


Kankkale ill Keskln il~esi Cankurtaran KoyD Kanalizasyon Tesisl Yap,m i~1. 

28.04.2007 gOn ve 26506 saylll Resmi Gazetede YaYlnlanan Koylere Hizmet GotOrme Birligi 
ihale Yonetmeliginin 18.Maddesine gore AC;lk ihale UsulOile ihale edilecektir. ihaleye ili~kin 
aynntlll bilgiler a~aglda yer almaktadlr: 

1) Blrllgln Ad,: Keskin ilc;esi Koylere Hizmet GotOrme Birligi 


2) ihalenin Ad" Niteligi, TUrD ve Miktan: 


2.1- ihalenln Ad,: Keskin ilc;esi Cankurtaran KoyO Kanalizasyon Tesisi Yaplm i~i ihalesi. 


2.2- NiteJlgi, TUrD ve Mlktan: in~aat imalatlan, idare taraflndan ihale ~artnamesi ekinde 

verilecek olan ihale konusu yaplm i~ine ait Projeler, Mahal Listeleri, Teknik ~artnameler, idari 
~artname ve Pursantaj oranlan cetvellerinde belirtilmi~tir. 

3) i~in Yap,lacag' Yer: Keskin ilc;esi Cankurtaran KoyOdOr. 


4) ihale Konusu i~e Ba~lama ve i~1 Bitirme Tarihl: Sozle~me imzalandlgl tarihten itibaren 5 


(Be~) gOn ic;inde yer teslimi yapllarak i~e ba~lanacaktlr. i~in sOresi i~e ba~lama tarihinden 


itibaren 100 (yDz) takvim gDndDr. 


5) ihaleye Kat,labilme $artlan ve istenilen Belgeler: 


isteklilerin ihaleye katllabilmeleri ic;in a~aglda saYllan belgeleri teklifleri kapsamlnda sunmalan 


gerekir: 


5.1- Tebligat ic;in adres beyanl; aynca irtibat ic;in telefon numarasl ve faks numarosl ile varsa 


elektronik posta adresi. 


5.2- Mevzuatl geregi kaYltl1 oldugu Ticaret ve/veya Sanayi Odosl Belgesi. 


5.2.1- Gerc;ek ki~i olmasl halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin ic;erisinde bulundugu Yllda 


ahnml~ ilgisine gore Ticaret ve/veya Sanayi Odoslna veya ilgili Meslek Odoslna kaYltl1 


oldugunu gosterir beige, 


5.2.2- TOzel ki~i olmosl halinde, mevzuall geregi tOzel ki~iligin siciline kaYlth bulundugu Ticaret 


ve/veya Sanayi Odaslndan, ilk ilan veya ihale tarihinin ic;erisinde bulundugu Yllda ahnml~, 


tOzel ki~iligin sicile kaYlth olduguna dair beige, 


5.3- Teklif vermeye yetkili oldugunu gosteren imza Beyannamesi veya imza SirkOleri. 


5.3.1- Gerc;ek ki~i olmosl halinde, noter tosdikli imza beyannamesi. 
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5.3.2- TOzel ki~i olmasl halinde, ilgisine gore tOzel ki~iligin ortaklan, Oyeleri veya kuruculan ile 

tGze\ ki~i\igin yonetimindeki gorevlileri belirten son durumu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamlnln bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasl halinde, bu bilgilerin tOmOnO 

gostermek Ozere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gosteren belgeler ile tOzel 

ki~iligin noter tasdikli imza sirkOleri. 

5.4- Koylere Hizmet GotOrme Birligi ihale Yonetmeligi'nin 11 inci ve 12 inci ve bu ihaleye ili~kin 

idari ~artnamenin 4.4 OncO maddelerinde sayilan durumlarda olunmadiglna ili~kin 

taahhOtname. 

5.5- ~ekli ve k;erigi idari ~artnamede belirlenen anahtar teslimi gotOrO bedel teklif mektubu. 

5.6- idari ~artnamenin 8 inci maddesinde belirtilen ~ekil ve ~artlan ta~lyan ve teklif edilen 

bedelin %3'unden az olmamak Ozere, isteklilerce belirlenecek tutarda geyici teminat Keskin 

Ziraat Bankasl ~ubesi nezdinde bulunan 10711188-5007 nolu teminat hesablna yatlnlacaktlr. 

5.7- Vekaleten ihaleye katllma halinde, istekli adlna katllan ki~inin noter tasdikli 

vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

5.8- ihaleye i~ ortakllgl olarak katlilnmasl halinde idari ~artnamenin i~ ortakhgl ile ilgili 

maddelerinde istenilen belgeler. 

5.9- ihale dokOmanlnln satin allndlglna dair beige. 

5.10- Meslekl ve teknik yeterlige lIi~kin belgeler ve bu belgelerin ta~lmasl gereken kriterler: 

5.1 0.1- i~ deneyim belgeleri: isteklinin, son on YII iyinde yurt iyinde ve yurt di~lnda kamu veya 

ozel sektorde teklif bedelinin en az % 50'si oranlnda geryekle~tirdigi veya % 50'si oranlnda 

denetledigi veyahut yonettigi idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu i~ veya benzer 

i~lerle( 11.06.2011 tarih ve 27961 saYlh resmi gazetede yaYlmlanorak yururluge giren "Yaplm i~lerinde i~ 

Deneyiminde Degerlendirilecek Benzer i~lere Dair Teblig"de yer alan (A)jV Grup i~ler Benzer i~lere 

denk say,lacakhr.) ilgili deneyimini gosteren ve teklif edilen bedelin %50 oranlndan az 

olmamak Ozere tek sozle~meye ili~kin i~ deneyim belgesi, 

5.10.1.1- TOzel ki~i istekli taraflndan sunulan i~ deneyim belgesinin, aynl tOzel ki~inin yanslndan 

fazla hissesine sahip ortaglna ait olmasl halinde, i~ deneyim belgesi sahibi geryek ki~inin aynl 

tOzel ki~inin yanslndan fazla hissesine sahip olduguna dair beige ile sunulacak i~ deneyim 

belgesinin ba~ka bir tOzel ki~iye kullandinlmayacaglna ili~kin noter onayll taahhOtname 

eklenecektir. 

5.11- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katilabilir. Yabanci isteklilerle ortak giri~im (i~ ortakilgl 

veya konsorsiyum) yapan yerli istekliler bu ihaleye katllamaz. 

5.12- Ortak giri~im olarak ihaleye katllacaklarda, yukandaki belgelerin tamaml, ortakllk 

oranlna bakilmakslzln her ortak adina ayn ayn verilecektir. 
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6j ihale DokOmanmm Nerede GorOlebilecegl ve Hangl Bedelle Ahnacagl. 

6.1- ihale dokOmanl, Keskin il<;esi K6ylere Hizmet G6tOrme Birligi Ba~kanl!gl, HOkOmet Konagl 

2.Kat. - KESKiN adresinde g6rOIebilir ve Keskin Ziraat Bankasl $ubesl nezdinde bulunan 

1'0711188-5002 nolu vadesiz hesaba 250-TL yatlrlldlktan sonra dekont kar~lliglnda aynl 

adresten temin edilebilir. 

6.2- ihaleye teklif verecek olanlann ihale dokOmanlnl satin almalan zorunludur. 

7) ihalenln Nerede, Hangl Tarih ve Saatte Yapllacagl. 

7.1- ihale Veri: Keskin Kaymakamligl Toplantl Salonu, Keskin HOkOmet Konagl, 2.Kat, KESKiN 

7.2- ihale Tarihi ve Saati: 12.07.2017 <;ar~amba gOnO Saat: 15.00 

8) Tekliflerln Hangl Tarih ve Saate Kadar Nereye Verilecegi. 

8.1- Teklifler, 12.07.2017 gOnO saat 15.00'e kadar ihale Komisyonu Ba~kanllgl, Keskin il<;esi 

K6ylere Hizmet G6tOrme Birligi Ba~kanligl, HOkOmet Konagl 2.Kat. - KESKiN adresine 

verilecektir Posta ile veya iadeli taahhOtlO olarak teklif verilemez ve bu ~ekilde g6nderilen 

teklifler degerlendirmeye allnmaz. 

9) Birligimiz 2886 Sayill Devlet ihale Kanunu ve 4734 SaYl1i Kamu ihale Yasaslna tabi olmaYlp, 

28.04.2007 tarih 26506 SaYll1 Resmi Gazetede YaYlmlanan K6ylere Hizmet G6tOrme Birligi 

ihale Y6netmeligine tabi olup, bu ihaleyi yaplp yapmamakla serbesttir ihale dokOmanlnda 

belirtilmeyen hususlara bu ilan metninde yer verilmemi~tir. 

iHALE KOMiSYONU BA~KANLIGI 
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