
Eleşkirt
ihaleye ilişkin

l - Idarenin
a) Adresi :

2 - İhale konusu y

c) İşin süresi : İşe

3 - İhalenin

b) Tarihi
4 - İhaleye
a ) Tebligat içiıı
posta adresi.
b ) Bu şartnamede bel
c ) Teklif vernıe!,e
l - Gerçek kişi trlınası
2- 'filzel kişi olması
kişiliğin i,,önetinıi
lrususları tevsik eden

ç ) Tıizet kişi istekli
lrissesine sahip
Kullaııciırılınay
d ) KHGB İlıale
taatı]rütıraıne
e ) Vekaleten ihaleye
ıroter tasdik|iimza
f ) Ortağı oldtığtı
8 ) Ihale doküınanının
ğ ) SGK borcu vokttu
lı ) Şekli ı,e içeriği bu
ı ) ficaret sicil
i ) Mevzuatı gereği
l) Gerçek kişi olnıası
giire Tİcaı,ct ve/veya
2) 1'tizel kişi olınası
veiveya Saııayi
kişiliğin sicile kayıtlı
i ; Vergi borctı yoktur

Ekonomik ve Mali y
Bıı nıadde lroş

Mesleki ve Teknik
k 1 Iş Dene;--inı
İsteklinin içinde, ilk if edeceği lıedelin en ,dz 9,"o80 i oraıııı,ıda gerçekleştirdiği idarece ku§rırstız

iır.{ı,n iı,a,Nı
T.C.

KövLERE HizMET çör [ı ıtıı,ı E BiRLiĞi nış,raNLI Ğ I

Aş.Kopuz İçıne Suyu Yapını İşi. yapıııı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir
bilgiler aşağıda yer almaktadır

Konağı Kat:l Eleşkirt - aĞRI
b) Telefon ve faks 04727l l40l9 _

c) Elektronik posta (varsa) : eleskirtklıgb(@ hotnıai l. com

lslnın
a) Niteliği üirti ve Yapını işleri 1 Adet İçine Stıyu

İlçei Aş.Kopuz Kö_vtib) Yapılacağı yer:
tarihinden itibaren 50 takvim giinüdiir

a) Yapılacağı yer : şkiıt Köylere Hiznıet Götiirnıe Biıliği
ve saati : 07.2020 - 14:0t)

İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
beyanı: avrıca irtibat için teleftın numarası ve t-aks nuıTlarası i|e elektronik

geçici temiııaı
oldıığunu gösteren İmza Beyaiınııınesi veya İmza Sirküleri

, noter tasdikli imza beyanııamesi
, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları. iiyeleri veya kurucııları ile tüzel

görevli|eıi tıeliıten son du,uınıı gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya [ıu
ile tüzel kişiliğin noter tasdikli iınza siikiileri

ııdan sunulan iş deneyim belgesiııiı,ı. ayırı tiizel kişinin yarısıırdıııı iiız:la
ait olması halinde sııııulacak İ ş Deneyinı Belgesiniıı Başka Bir Tiizel Kişi_v"e

İllşl<ln Taahlıütnaıne.
önetnıeliğiııiıı 11. ınaddesinde sayılan durrıınlarda oluırınadığına ilişkin

katılına halinde, istekli adına katılan kişiniıı noter tasdikli vekaletnaııesi ile

ELE

l.
hissedarı bulunduğu tüzel ki şil ik l ere i li şkin beyannanıe
satııı alındığına dair belge

belirleııen teklif ınektubıı

ı olduğtı Ticaret ve/vgyg Sanayi Odası Belgesi.
ilk ilan veya ilıale tarihinin içerisiıide bulunduğu yılda alınnrış ilgisine

yi Odasıııa veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
halinde. rnevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı l,ıulunduğu Ticaret

ilk ilaıı veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğıı yılda alınınış. tiizel
dair belge.

ilişkin istenen belgeler :

ilişkin istenen belgeler :



kabul edilen ihale
Bitirıne Belgesini
yapılmayacaktır
İhalei,e girecek
N{iilıendisliği
stnnıalırrı halinde iş
l ) İstekliniıı

ıstekliniıı ihale
personeli iş yerinde
istekli taratından

nı ) N,lakine, Araç ve
ısteklinin ihale

belirtilen makiıre.
belirtilen ınakine,

5 - Bu ihalede

7 - a) Açık ihale
kapatıldıktan sonra
yazı|ır. Zarfın
teminata ait alındı
belgelerle birlikte
ticaret unvanı ile

b) Teklif
edilen bedelin
dtDeltme

sayıhr. Teklif
tamamen okunup
yazılması
dtizeltme bulunan

8 - İhaleye sadece

9 - ihale
İhaleye teklif olanlann ihale

{lJ

iş veya benzer işlerle ilgili deneyiınini gösteren tek sözleşmeye ilişkin lş
zorunlrıdur. İş Bitirme Belgesinde yıllar iizerinden hesap güncelleıııesi

Iş Belgesi kaınudaır alıııacaktır
olaıı ve ıninıarların. üniversiteleri ıı İnşaat Müheııdisliği .Minıarlık ..leoloji

mezuı1 oldııklarını lıelgele,veıı diplomalaıının ııoter oıra1,'lı suretleıiıri
belgesi aı:illnıaz.

Yapısı:
işi yerine getirebilınesı lç'ın aşag ıda nitelik ve sayıları belirtilen teknik

taahhüt edecektir. .Aşağıda özellikleri belirtilen teknik personelin

listesi de suntılacalıtır

echizat l,istesi
işi yerine getirebilınesi için işiıı süresi boyurca aşağıda ııitelik ve sayıları

ve techizatı iş yeriııde bulundurınay ı taahhtit edecektir.Aşağıda özellikleri
ve techizatın istekli tarafindan inızalaırnrış listesi de sunıılacaktır

tebliğde yer alan A/II

6 - ihale; Birlik İhale

iş olarak ; Yapım İşlerinde iş dene_v-inıinde değerlendirjlecek benzer işlere clair

-IV Grubu İşler Beıızer İş Olarak Kabul edilecektir.

gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup
iDerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanr ile hangi işe ait olduğu
yen istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührİi basılır. Bu zarf geçici

geçlcl teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer
bit zarfa konularak kapatılır Dış zarfin tizerine isteklinin adı ve soyadı veya

esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazı|ır.

ihale doktimarunm tamamen okunup kabul edildiğinin belinilmesi, teklif
ve ya^ ile birbirine uygun olarak açıkça yazrlması, tizerinde kaantı, silinti,
ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili

kişilerce imzalanmış zorunludur. Bunlan kaışılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış
istekli tarafindan imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının

edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak
Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazrntr, silinti veya

reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.

istekliler katılabilecektir.

Eleşkirt Köy lere Hianet Göttırrıle Birliği,den ücretsiz olarak bakılabilir
dökiimanını satın almalan zorunludur. İhale dökümanı 750 TL

Qllıl!

Mesleki ÖzellikMesleki ÜırvanAc et Pozisyoır

En az 1 yıl
denyiınli
olacaktır.

Şantiye Şetı
inşaat
IVliilıendisi1

CinsAdet

Ekskavatör 1Kanal Kazıı.ıı)ı

Damperli Kamyıın1



kaşılığı verilmektedir.

10 - İstekliler
istekliyle Götürıi

l1 - Teklifler;24.07.
verilebilecektir. posta

12 - İstekliler teklif
vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflenn

14 - Konsorsiyumlar

15 - Bu ihalede fiyat

16 - Birliğimiz2886
Gazetede yayınlanan
bedeli tespitte

l7- Oıtak girişinıler

Bedel şekliııde vereceklerdir. İhale sonucu" tizeriıre ilıale yapılaıı
sözleşıne imzalaııacaktır.

tarih ve saat 14:00'e kadar Eleşkirt Köylere Hianet Götllrme Birliği'na
la gönderilen teklifl er değerlendirmeye alınmayacaktır

bedelin en azo/o3'u tutannda kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat

stiresi, ihale tarihinden itibaren en ıız 60 takvim günü olmalıdır.

teklif veremezler.

verilmeyecektir.

4734 Resmi
uygun

teklif veremeyecektir

Gtilhani Ozan SARI
Kaymakam

Birlik Başkanı


