
iHALE İLANI 
Boğazkale ilçesi Köylerine Hizmet Götürıne Birliği 

ÖRENKAYA KÖYÜ 2 ADET MEFEZ YAPIM IŞI 
Köylere Hizmet Göttirme Birlikleri Ihale Yönetmeliğinin 18. maddesi uyarınca ihale edilecektir. ! 

Boğazkale Ilçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Çarşı  Mah. 
Kaymakamlık Hizmet Binası  Boğazkale - ÇORUM 
: Tel: O 364 4522085—Faks: O 364 4522123 

: Cırenkaya Köyü 2 Adet Menfez Yapım işi. 
Ekli Pursantaj cetveli ve Keşif Üzetinde belirtildiği gibi. 

I-İdarenin 
Adresi 

Telefon ve faks numarası  
Elektronik posta adresi 

(varsa) 
2-İhale konusu yapım isinin 

a) Niteliği, türü, miktarı  

b) Işin Yapı lacağı  yer 
c) işe başlama tarihi 

d) Işin süresi 

3-lhalenin  
a.) Yapılacağı  yer 

: Ekli Pursantaj cetveli ve Keşif özetinde belirtildiği gibi 
: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ  tarihinden itibaren 10 gün 
içinde yer teslimi yapı larak işe başlanacalchr. 
: Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 

: Kaymakamlık Hizmet Binası  Çarşı  Malı  Hitit Cad. No:2I 
Boğazkale/ÇORUM 

b) Tarihi ve saati 	 : 22.07.2019 Pazartesi Günü Saat: 11:00 

4-ihaleye katılabilme şartları  ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 

4.1. Ihaleye katı lma şartları  ve istenilen belgeler: 

4.1.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayı lan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları  
gerekir: 

Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve eki teklif cetveli. 

Mevzuatı  gereği kayıtlı  olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası  Belgesi. 

Gerçek kişi olması  halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yı lda 
alınmış  ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı  olduğunu gösterir 
belge, 

Tüzel kişi olması  halinde, mevzuatı  gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı  bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,. ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yı lda alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı  olduğuna dair belge, 

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

1-Gerçek kişi olması  halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

2- Tüzel kişi olması  halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları  
ile tüzel lcişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten waxIttwypu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu 
hususlar] tevsik eden belgeler ile ttizel kişiliğin notegasdişkiniza sirküleri. 

d) .Vekaleten ihaleye katılma halinde, işfek111:',Şadına katılan kişinin noter tasdikli 
vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyan 4. 
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e) ihale dokümanının satın alındığına dair belge. 

1) Bu Şartnamede belirlenen tutarda geçici teminat mektubu veya Teminat Mektuplart 
dışındaki teıninatların BOĞAZKALE Ilçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliğinin T.C. Ziraat 
Bankası  BÖĞAZICkLE şubesindeki (1441- 25815367-5004) TR28_01101 0014-  4125, 8153 67,50 04i 
ııolu hesabına yatırıldığını  gösteren makbuzlar. 

Tip idari şartnamenin 7.2 ve 7.3 ncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri 
thaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri. 

Isteklinin ortak girişim olması  halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş i 
ortaklığı  beyannamesi. 

1) Tüzel kişi tarafından iş  deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin i  
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması  halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası i 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları  veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebecii 
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye dogru: 
son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

Ihaleye iş  ortaklığı  olarak teklif verilmesi halinde; 

iş  ortaklığının her biri tarafından 4.1.1 maddesinin (b) ve (e) bentlerinde yer alan belgeleri ayrı  ayrı  
vermeleri zorunludur. İş  ortaklığının tüzel kişi ortağı  tarafından, iş  deneyimini göstermek üzere 
sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine İ  en az ''/0 51 hissesine sahip ortagına ait i 
olması  halinde bu ortak (1) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması  gereken kriterler: 

4.2.1 Ekonomik ve Mali yeterliğe ilişkin belge istenilmeyecektir. 

4.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması  gereken kriterler: 

4.3.1- Teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler, 

4.3.2- isteklinin yapım işleri için son on beş  yıl içinde kamu veya özel sektörde yapmış  olduğu işlere ait, 
Sunacağı  Teklif Mektubunun % 50'i oranında iş  gerçekleştirme veya denetleme deneyimini gösteren 
belgeler, 

4.4- Bu ihalede benzer iş  olarak kabul edilecek işler: 
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı  Resmi Gazete de yayınlanan "YAPTM IŞLERINDE BENZER IŞ  
GRUPLAR1 TEBLIĞI" de yer alan (A) ALTYAPI. IŞLERI (I, II, III, TV, V, VI, VII, VIII, IX, X ve 
XI.) Grup Işler ve bunların bakım onarunlarma ilişkin yapılan işler benzer iş  olarak kabul edilecektir. 

4.4.1. Ihale konusu iş  veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; Inşaat 
Mühendisligi - Mimarlık Bölümü dür. 

5- ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6-Ihale doldu-nam Kaymakamlık Hizmet Binası  Boğazkale Ilçesi Köylerine Hizmet Götürrne Birliği 
adresinde görülebilir ve 150,00 (Yüzelli) TL karşı lığı  aynı  adresten temin edilebilir. Ihaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını  satın almaları  zorunludur. 

7-Teklifler ihale saatine kadar Boğazkale Kaymakamlığı  Hizmet Binasındaki Boğazkale Ilçesi Köylere 
Hizmet Götürrne Birliği'ne elden teslim edilecektir. Posta veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
gönderilen ihale dosyası  kabul edilmeyecektir. 

8-istekliler tekliflerini, her bir iş  kaleminin miktarı  ile bu iş  kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı  sonucu bulunan toplam Birim Fiyat Teklif Bedeiü ,„zerinden vereceklerdir. Ihale sonucu, üzerine 
ihale yapılan istekliyle Birim Fiyat Sözleşme inzalati-L'eakin't 

9-İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere'kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir. 
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B 
Köylere Bizi-net Göttffine Birliği 

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır. 

11-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Yüklenicilerin Hakedişleri, bahse konu ödeme listelprinin Iller Bankasına -ula •müteakip, Iller 

Bankası  tarafından 5 iş  günü içerisinde Boğazkale Ilçesi Köylerine Hizmet .Gffittıo 	hesaplarına 

gönderilmesini müteakip ödenecektir. 

İdaremiz 4734 sayılı  Kamu ihaleKanımuna tabi değildir. - 
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