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ELEşKİRT KövLERE HizMET GörünMs sinıiĞir,Jotr,J
Eleşkirt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağh Türkeli, Hasanpınar, Sadaklı, lJzınyazı,

İkizgeçe, Karabacalç A§umak Köyleri İ|kokulları ve Cesim Bayram Ortaokutu Bakım ve
Onarım İşleri Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğinin 19/b maddesi
doğrultusunda doğrudan temin usulü ile ihale edilecektir.

A) Birliğin

1 ) Adı :Eleşkirt İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

2 J Adresi : Hükümet Konağı Kat:3 Eleşkirt /AĞRl

3)Telefon-Fax : 0 4727L1-40 19-7LI23 13

B) Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım Konusu isin

1] Adı : Eleşkirt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Türkeli,
Hasanpınar, sadaklı, uzınyazı, İkizgeçe, karabacalç A§umak köyleri ve Eleşkirt İlçe
Merkezi.

2 J Niteliği, Türü ve miktarı : Yapım ve Onarım İşleri.

3 ) Yapılacağ yer : Eleşkirt İlçesi Türkeli, Hasanpınar, Sadaklı,
|Jzunyazı, İkizgeçe, karabacak, A§umak köy ilkokulları ve cesim Bayram ortaokulu

4 ] Başlama tarihi : ihale sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasından
sonraki 3 iş günü içerisinde yer teslimi yapılarak hemen işe başlanacaktır.

5 J Bitiş tarihi : Yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren 30 (Otuz) takvim
günüdür.

C) İhalenin

a ) Yapılacağı Yer

b)Tarihi-Saati

KaymakamIık Toplann Salonu

08 / 08 /20|8 Çarşamba günü saat:1]_:00

D) İhaleye sadece yerli istekIiler katılabilecektir. İhaleye katılmak ist
dokümanını alması zorunludur. .o
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E- Ihale ile ilgili dokümanı Eleşkirt Kaymakamlığı Hükümet Konağı Kat:3 / Eleşkirt
Köylere Hizmet Götürme Birliği Sekreterliği ] adresinde görülebilir. İhaleye katılacaklar
ihale dokümanı satın almak zorundadır. İhale Doküman Bedeli 200,00 Tl'dir.
(Birliğimizin T.C.Ziraat Bankası Eleşkirt Şubesindeki 13369248-5001 nolu hesabına
yatırılacaktır)

F.Teklifler ihale saatine kadar Eleşkirt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
İhale Komisyonuna elden teslim edilecektir.

II_ İHALEYE KATILMAYA iliŞKiN HUSUSLAR

G-) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;
ihaleye katılacak olanIarın gereken belgeleri ile yeterlilik kriterleri aşağda belirtilmiştir.
a) Teb|igat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası belgesi,

-Gerçek kişi olması halinde, ihale ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya mes!ek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kuruculan ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir
Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlan tevsik eden belgeler ile tüzel kişitiğin noter
tasdikli imza sirkiileri,
d) SSK ve Vergi borcu olmadığına dair son üç ay içinde ahnmış belge.
e) Madde Boş Bırakılmıştır.
f) Teklif mektubu, (Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı
olarak sunulur.
Teklif mektubunda;

- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- Teklifedilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili

kişilerce imzalanmış olması zorunludur.)
- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 6O (Altmış)

takvim günüdür.
-İstekliler tek]iflerinde anahtar teslim götürü bedel fiyat belirteceklerdir.

g) İsteklinin teklif ettiği fiyatın 7o 3 tutarından az olmamak üzere geçici teminat. (Nakit
teminatlar Birliğimizin T.C Ziraat Bankası Eleşkirt Şubesindeki |3369Z4a - 5001 nolu
hesaba yatırılacaktır.
ğ) Madde Boş bıra}<rlmıştır.
h) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin [a), (bJ, (c), (ç), (d], (e], (0, G) ve (ğ]
bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
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i) İş ile ilgili ihale dokümanının satın alındığına ilişkin belge.
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i) Şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen ve bağlı
bulunduğu kurumdan alınması zorunlu olan yetki belgesi veya yetkili olduğunu
gösteren belgeler.

k) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli
vekaletnamesi ile noter tasdikIi imza beyannamesi.

l) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi.

m)İsteklilerin işi alt yüklenicilere yaptırmayacağına dair taahhütname.
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