
Birliğin adı  
a) Adresi 

b) Telefon ve faks numarası  
c) Elektronik posta adresi 
(varsa) 

2- ihalenin adı  

a) Niteliği, türü, milctan 

t) teslim [yeri/yer/eri] 

c) ihale konusu işe başlama 
d) Ihale konusu bitirme tarihi 

İhaapj_in  

a) Yapılacağı  yer 

b) Tarihi ve saati 

IHAL• 	 E ILANI 

: bieeitözti Köylere Hizmet Götönne Birliği Başkanlığı  
: Hükümet Konağı  2. Kat 

: 01364 461 20 15 	Faks: O 364 461 2011 
: 

IViecitözü Kıştan* Köyü Mevcut Havuzdan Damla Sulama Tesisi yapımı  işi. 

: Mevcut Havuzdan Damla Sulama Tesisi 

: Mecitözü ilçesi - Kışlacık Köyü 
Sttleşme tarihini takiben 10 gün içerisinde yapılacak olan yer teslimi ile 
İş  e başlama tarihinden itibaren 75 gün içerisinde 

: Macltözü Kaymakamlığı  (Toplantı  Salonu 
: 10/97/2019 Çarşamba günü, saat: 10:00 

ihaleye katılma şartları  ve istenilen belgeler: 

Mevzuat gereği kayıtlı  olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası  Belgesi. s) Gerçek kişi olması  halinde, i k ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış  ilgisine göre 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı  olduğunu gösterir belge, b) Tüzel kişi olması  halinde, mevzuat' gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı  bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasmdan, ilk ilan veya'ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yı lda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı  olduğuna 
dair belge, 

Teklif vermeye yetkili olduğunu giiııteren Imza Beyannamesi veya İmza Sirkilleri. a) Gerçek kişi olması  halinde, nqter tasdikli imza beyannamesi. . . 
U) Tüzel kişi olması  halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları  ile tüzel kişiliğin i12yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlart tevsik eden belgeler . t.tzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

6 -- idari şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun teklif mektubu ve eki cetvel 7 Geçici teminat 

8 - idari şartnarnenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri lhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri. 

bcy.ınnamed. 
9 - isteklin ortak girişim olması  lıa9inde, idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş  ortaklığı  

beyannamesi. 
10 - isteklinin ortak girişim olması  halinde, idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş  ortaklığı  • 
11 -Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması  gereken kriterler: a) şlik ilan tarihinden geriye doru son on beş  yıl içinde bedel içeren bir sözleşme :Kapsamında taahhüt 
edilen ihale konusu işe benzer islerdeki deneyimini gösteren ve 

teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak 
üzere tek sözleşmeye ilişkin iş  deneyim belgesi, 

Etlı  ihalede benzer iş 
 olarak, ,Resmi Gazetede 11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayı  ile yayımlanan 

Yapı m Işlerinde iş  Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer Işlere Dair Tebliğde yer alan A-9 Grubu Alt Yapı  
işleri, benzer iş  olarak kabul edilecektir. 

Mühendisi* bölümüdür. 
ihale konusu iş  veya benzer 'işe denk sayılacak Mühendislik veya mimarlık bölümleri, Inşaat 



	

İlyas 	1.İRK 

	

Mecitö 	ymakam ı  
Bi 

d) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler 
TiMesleki linvam 

!Mesleki özellikleri 	
_ 

'inşaat Mühendisliği veya Zireat jMühendisliği (Ilgili bölümler) 	 [En az 5 Yıl deneyimli 

Bu iş  kapsamında çalıştınlacak olan teknik personele ait belgeler sözleşme imzahmınadan önce idareye eslim edilecektir. (Teknik Personele:ait Mezuniyet belgesi, oda kayıt belgesi veya deneyimini gösteren diğer 

e) Aşağıda belirtilen Makine ve diğer ekipmanlan iş  süresince bünyesinde bulunduracağına dair Yapı  iiraçları  teakhütnatrıesi ve yapı  araçları  bildirisi. 
—I adet kanal kazı cı  kepçe 
— I adet kamyon 

1 '2 - İhale doktimanı nın satın alındığına -dair belge. 
1.3 	ihale konusu alimin İ  işin tamamı  veya bir kısmı  alt yilıklenicilere yaptırdamaz taahhütnamesı. 
14-• Ekonomik açıdan en avantajlı  teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. İdare tarafından gerekli uikülmesi halinde düşük fiyat sorgulamasi yapılacakur. 
İS - ihaleye sadece yerli istekliier katı labilecektir 

16- Ihale doküman Mecitözü Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı  / Mecitözü Hükümet Konağı  2. Kat adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve 1.000.00-TL karşılığı  aynı  adresten temin edilebilir. Ihaleye teklif verecek olanları n ihale dokümanı n ı  satın almaları  zorunludur. 
17 	

Teklifler 10.07.2019 tarihi saat 10:00 e e kadar Mecitözü 'Köylere Hizmet Götlirmt Birliği Başkanlığı  / fLikümet Konağı  2. katındaki adresine elden teslim edilir. 

- isteldiler tekliflerini, mal kalernıkalemleri için teklif edilen birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ihale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş  kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpmı  sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı  için teklif verilecektir. 

istektiler teklif edilen bedelin %. Ş'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tımarda geçici teminat verecek lerclir. 

20- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdı r. 
2 t • Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

21 - Konsorsiyum olarak. ihaleye teklif verilemez 

ödenecektir. 
22 - İşin hak ediş  ödemeleri 2019 'Yı l ı  KÖYDES projesi kapsamı nda iller Bankası  aracı lığı  ile 

22 -- Ihale, Köylere Hizmet Gotürme Birliği Ihale Yönetmeliği Hükümlerine göre yapı lacak olup, Idare leyi yapı p yapmamakta serbesttir. 

fHarita Mühendisi 
lEn az 5 Yıl deneyimli 

Harita Teknikeri veya Topoğraf 
	 fe-,-,;-5 Yı l deneyimli 
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