
IHALE İLANI 
İŞKİLİP İLÇESI KÖYLERE HIZMET GÖTCIRME BİRLIĞI 

Çorum ili iskilip ilçesi Harunköyü Yerüstu Sulama tesisi inşaatı  yapı m işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.. 

'I -idarenin  
a) Adresi 	 : iskilip Ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 
Yenicİ3miMatı .AkşemseddinCad.Hükürnet Konağı  Kat:2 İSKILİP 
tı) Telefon ve faks numarası 	: O 364 5116001 Faks: 0364 5116066 

Elektronik posta adresi (varsa) 

2-ihale konusu yap ı m işinin 
Niteliği, türü, miktar ı  
işin yapı lacağı  yer 
ise başlama tarihi 

baş! İşacakt ı r. 
İşin süresi 	 : Yer teskrninden itibaren 90 gündür. 

Yapılacağı  yer 	 : Kaymakamlık toplent; salonu 
Tarlai ve saati 	 : 10.07.201810;30 

uweıt<cLttittdoNckeztic, 

: Yer Üste sulama kanal ı  yapım ı  
: Çorum/Iskilip Harun köyü 
: Sözleşme imzalanmasından itibaren 5 gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe 

4. 	inuleye kat ı labilmek için isteklilerde aranı lan ş'artlar,belgeler ve yeterlilik kriterleri. 
Tebligat içiıı  adres beyanı ; ayrıca irtibat için telefon numaras ı  ve faks numarası  

b? Mevzuat' gereği kay ı tlı  olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası  Belgesi. 
Ticaret ve Sanayi odasından veya bağlı  bulunduğu meslek odasindan ihalelerden yasakl ı  olmadığına dair belge 

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
1- Greİçek kişi olmas ı  halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
2-Tüzel kişi olması  halinde, ilgisine göre fulel kişiliğin ortakları, üyeleri veya k ıırucuları  ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son 
durumu gösterir Ticaret Sicil -Gazetesi veya bu hususlar, tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen kapal ı  zarf içerisinde teklif mektubu 
t) 4734 sayı l ı  Kanla Mad.(a),(b),(c),(d),(e),(g) ve (i) bentlerinde sayı lan durumlarda olunmadığına ilişkin yazı lı  taahhütname. 
ol 	ihale 	döküman ı ;Köylere 	Hizmet 	Götürme 	Birliğinin 	T.C.Ziraat 	Bankası 	iskilip 	şubesinde 	bulunan 

1R.920001000079129911475030ibannolu hesabına500,00 TI.(BeşyüzTL) yatırılırak,banka dekontu gösterilmek suretiyle Birlik 
Mecteriüğiinden satın al ı nacak olup, ihale düküman ı  satı n alındığına dair banka dekontu ihale dosyas ı  içerisine konulacaktır. 
h) Bn Şartnamede belirlenen teklifin %ön tutar ı nda cecici teminat.(Koylere Hizmet Götürme Birliğinin T.C.Ziraat bankası  iskilip Şubesindeki 
TR600001000079129911475024ibannolu emanet hesabına yat ırılacak) 
O Vekaleten ihaleye katı lma halinde, istekli adına katı lan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi 

e Mesleki ve Teknik Yeterliliğe ilişkin istenen belgeler 
istekliein son beş  yı l içerisinde kamu sektöründe ilk teklif edeceği bedelin % 50'si oranında gerçekleştirdiği veya denetlediği idarece 
kusursuz kabul edilen ihale konusu iş  ve benzer işler ile ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş  Bitirme' Belgesinin sunmas ı  
zorunludur. İş  bitirme belgesi kamudan olacaktı '. 
ihaleİye girecek mühendis ve rnimarlann üniversitelerin inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerinden mezun olduklarını  belgeleyen 
diplonıalar ı n ı n tasdikli suretlerini sunmalan halinde iş  deneyim belgesi aranmaz. 

İ ) Bu ihalede benzer iş  olarak; 11.06.2011 tarih ve 27951 sayı l ı  Resmi Gazetede yayımlanan "Yap ım işlerinde benzer  iş  grupları  tebliği" ne 
göre Nı'lX crubu alt yapı  isleri benzer iş  olarak kabul edilecektir. 

k)İ stekli ihale konusu işi yerine getirebilmesi için aşağıda nitelik ve sayılar ı  belirtilen teknik personeli iş  yerinde bulundurmay ı  taahhüt 
edecektir. 

1 adet inşaat Mühendisi veyaZiraat Mühendisi:1 adet Harita Mühendisi:Harita Teknikeri veya Topograf, 1 adet inşaat Kalfası  
5. ihale konusu işin yerine gsİtirilebilmesi için,gerekli makine techizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
Şartnamede belirtilen araçlar temin edilecek olup,kendi malı  olması  halinde ruhsat,kiralık olması  halinde kiralı k sözleşmesi yada 
taall,,iitnarne ihale dosyas ına konulacaktır. 
6.İ tıİ3ieye sadece yerli istekliler katılabilecektı r, 
7..İliate konusu işin tamam ı  veya bir k ı smı  alt yüklenicilere yant ı r ı larnaz. 
8. İ kaİeyi alacak firma sozleşmeyi imzalamadan önce ihale bedelinin °in 6'sı  oranı nda kat ı  teminatı  idareye teslim edecektir. 
9.isteldiler ihale dosyasın ı  iskilip Ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edecektirladeli taahhütlü posta vası tas ı yla 

Gönderilen ihale dosyaları  değerlendirmeye al ı nmayacaktır. 
Y P.iD ı lacak iş  ile ilgili2019 yı lı  Köydesprograrnı  kapsamı nda ödenek tahsisi yapı larak birlik hesabına aktarı lmamış t ır İşin tamamlanarak 

geçici kabulun yap ı lmasindan sonra hazırlanacak lıak.edis doğrultusundaödeme; İller Bankası  arac ı lığı  ile yapı lacakt ı r. 
idare ihaleyi yap ı p yapmamakta serbesttir. 
Sirliğimiz Kamu ihale Kanunune tabii değildir. Ancak açıklık,rekabet ve kamu yarar ı  gibi temel ihale ilkelerine tabidir. 

BayezitBestami ALKAN 
Kaymakam 
Birlik Başkanı  
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