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Kityler€ Hizmet Giitiirme BirliEi Bagkanh!r

iHlle il,qxr
Zile Akkrhq Kdyii igmesuyu GES tesisi yaprm i;i Kdylere Hizmet Cdriirme Birligi ihale yonetmeli[inin 18. N4addesine
gdre Agrk Ihale Usulii ile ihale edilecektir.
l-idaren in

a) Adresi

b) Telefon ve faks no

c) Elektronik Posta

2-ihale kon usu yaptm ilinin
a) NiteliEi TUri.i- Miktan

b) Yaprlaca[r yer

c) i5e baglama tarihi

9) i5in siiresi

3- ihalcnin

l) Yaprlacagr ),er

b) larihi ve saati

: Dutluprnar Mah Cumhurilct Cad. No:g 6zel idare i5hanr Zil,E / TOKAT

: J56 Jl722l I - 356 3171002

: ozkara6E(dhotmail.com

AkkrLg Kiiyii igmesuyu CES yaprmr

Zile Akkrlrg Kityii

Stizlesme akabinde yaprlan yer teslimine binaen S Biin iginde.

Yer tesliminden itibaren 40 (Krrk) takvim gi.iniidiir.

Zile tliikiimct Kona[rndaki Birlik Biirosunda

2'7.10.2020 - Sah Giinii Saat: l,l:00

{. ihaleye katrlabilnte gartlarr ve istenilen belgeler ile veterlik degerlend irmcsin de uygulanacak kriterler:
.1.1. ihaleye katrlma qartlarr ye istenilen belgelcr:

,t.l.l, $ekli ve iqerigi ihale dok0manr ile verilen 'Iebligat iqin adres beyanr.
,1. 1,2. Mevzuatr geregi kayrtl I oldulu ilgi li Mesteklelggfglggq!
'1. I .2. I Cergek kiSi olnrasr halinde. kayrtlr oldugu ticaret ve/veya sanayi odasrndan ya da esnaf ve sanatkAr odasrndan veva
ilgili meslek odasrndan. ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundufu yrlda alrnmrq. odaya ka],rt belgesi.
4.1 .2 2 f iizel kigi olmasr halinde, ilgili mevzuatr geregi kayrtlr bulundulu Ticarer ve/veya Sanayi Odasrrrdan. ilk ilan veya
ihale tarihinin icinde buluodugu yrlda alrnmrq. tiizel kiiiligin odaya kayrtlr oldugunu giisterir belge.

'l.l'2. Firma adrna teklifverrneye yetkilioldu$unu gristeren imza Bevannamesi / imza sirkiisii.
4. 1.2.1 . (ierqek kigi olmasr halinde, noter tasdikli imza bevannamesi.
4.1 .2.2. 'l iizel kigi olmasr halinde, ilgisine 96re tiizel kisiligin ortaklarr. Uyeleri veya kurucularr ile tiizel kigili_[in
)onetimindeki gtirevlileri bclirten son durumu gdsterir l'icaret Sicil Cazetesi ile tiizel kigiligin noter rasdikli imza sirkijleri.

,1.1.3. $ekli ve iqerili idari gannamede belirlenen Anahtar Teslimi G0tiirii Bedel reklif mektubu.

4,1.4. $ekli ve igerigi idari gartnamede belirlenen Gecici teminat.
4.1.4 1 $ekli ve icerigi lannamede belirtilen gegici teminat ('feklif Edilen bedelin %3 Linden az olmamak iizerc gcaici terninat
mektubunun veya nakit tentinat alrndr makbuzunun bagvuru dosyasrna konulmasr.). Nakit teminatlar Zile K.ll.G.Birli!i nin
7-ile Vakrflar Bankasrndaki TRlil 0001 5001 5800 7303 7312 84 numaralr hesabrna vatrrrlacaktrr.

4.1'5. i9 ortakhfr olufturmak suretivle ihaleye teklifverecek istckliler, birbirinden ayrr iki tirmanrn i! orlaklrgr olarak rekljf
vermesi halinde i9 Ortakhgr beyannamesi ile pilot ortagrn da belirtildigi ig onaklrgrnr olugturan gergek veya ruzei kigrlerin her biri
tarafrndan. ilgisine gttre birinci frkranrn (a), (b). (c) ve (9) bentlerindeki belgelerin ayn ayrr verilnresi zorunludur. ihaleye girecek
onaklarrn en az I yrllrk ortaklrk gegrnigi bulunmasr ve bunu belgelemesi gereklidir.

4.1.6. Vekaleten ihaleve katrlma halinde, istekli adrna katrlan kiginin ihaleye katrlmaya iligkin noter tasdikli vekaletnarnesi il!'
noter tasdikli imza beyannamesi.

4'l'7. Kavttlr oldugu ticaret ve'/veya sanayi odasrndan ya da esnafve sanatkar odasrndan veya ilgili meslek odasrndan ihale
tarihinin rqtnde bulundui.u l tlda alrnrtrrS ihalelerden yasaklr olmadrgrnr gdsterir ihale Duruni Belqesi.

4.1.8. Tiizel Kigilife haiz adaylartn Kaytllroldugu ticaret ve/veya sanayi odasrndan ya da esnafve sarratkar odasrndan veya ilgili
neslek odasrndan ihale tarihinin iginde bulundu[u yrlda ahnmrg girket sahipleri pay/t!.!Se_D-UlUm B(ilgeli

4.1.9. ihale dokiiman bedeli Zile K.H.G.Birlili nin Zile Vakrflar Bankasrndaki 1'Rl4 0001 5001 5800 730373t2 84 numaralr
hesabrna vatrnlacak ve ballka dekontu ihale dosyasr iginde idareye sunulacakttr.
4.1.10. ihale tarihi itibanyla KHGB. ihale Y6netmeligin 11 inci maddesinin birinci frkrasrnrn (a), (b), (c), (9), (d I ve (f) bentterinde



sayrlan durumlarda olmadrBrna dai bel3ele(i ISGK ve vER6i botcu olmodfino ddir belae)

4.2. Ekonomik ve mali yeterliEe ilitkin belgeler ve bu belgelerin talrmasr gereken kriterler:

idare tarafrndan ekonomik ve mali yeterlige iligkin belge istenmemigtir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterlige iligkin belgeler ve bu belgelerin ta$rmasr gereken kriterler:

,l-3.1. i9 deneyim belgeleri:

isteklinin son on bet (15) yrl iginde. Kamu sektiiriinde bedel igeren tek sozle$me kapsamrnda Cegici kabulii yaprlan 9/0100
orantnda gcrgekleStirdi!i, %100 oranrnda denetledigi veya ydnettigi, Tol00 oranrnda tamanlladrgr idarece kusursuz kabul edilen
ihale konusu is (gmesuvu GEs te!;isi -yaptmt) i5terte ltgili deneyimini gdstcren ve teklif ediien bedelin 9i, 80 oranrndan az
olmamak Lizere tek sozlesn]eye iligkin i; Birirme Belgesini sunmasr zorunludur.

5. ihale, Birlik ihale y<inetrneliginin 18. maddesi geregince Aqrk ihaleusulu ile yaprlacaktrr.
6. ihaleye Yerli istekliler katrlabilir. idare tarafrndan verilen Teklif Mektu bunda'be tirtlkllginden, belge isrenmez.
7. Tekliflerin Sunulmasr: idari gartnamenin 23. Maddesinde belirrildipi gekilde yaprlrr.
8. ihale dokiimantntn gtiriilmesi ve satrn alrnmasr: ihaleye teklif verecek olanlarrn ihale dokiimanrnr satrn almalan

zorunludur. ihale dokLirranr, idarenin adresinde gtiriilebilir ve 250,00.-Tl, karqrlrgr satrn rrlrnabilir. Ayrrca ihale
dosya bedelinin idarel'e Odenmesi halinde metraj isteklinin e posta adresine gOnderilebilir.

g. ihale Uafvuru dosyasr: ihale tarih ve saatine kadar ihalenin yaprlacaEr adrese teslim edilir, posta ile veva iadeli
t4r!hhiitlii olarak teklifverilemez ve bu sekilde gtinderilen teklifler deEerlendirmeve afinmaz.

10. lstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi gaitiirii b€del iizerinden vereceklerdir. ihale sonuCu, uzrrine ihale vaprlan
istekliyle anahtar teslimi giitiirii bedel stizlesme imzalanacaktrr. Bu ihalede. igin tamanrr igin ieklif
verilecektir. Krsmi Teklif verilemez.

ll. Geqici teminat olarak sunulan teminat rnektuplarrnda siire belinilmelidir. Teklif gegerlilik suresi 30
(otuz) (;iindiir. Bu siire. teklifgegerlilik siiresinin bitimitarihinden az olmamak iizere isteklilerce belirlenir.

12. Konsorsiyunr olarak ihaleye teklif verilemcz.
13. Zilc Koylere Hiznret Cdtlirme Birligi. igiileri Bakanlrlrnca Birlikler igin grkarrlan 28.0.1.2007 giin ve 26506 sayrlr

14.
t5.
t6.
17.
r8.

resmi gazetede yayrnlanan ihale y<inetmeligine tabidir.
lhale konusu ilte alt yUklenici galrgtrrrlamaz.
Teklif mektubunda verilen adres ve iletiSim bilgileri tebligat adresi olarak kabul edilecektir.
ihale Dokiimanr kapsamrnda teslim edilecek belge ve doktimanrn istenilen formatta verilmesi zorunludur.
ihale komisyonunun karart iizerine idare, verilmig olan b0tiin teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbeslrir.
Bidik ihale Yonetmeligi 3l.ve 33. maddesi gereli ayrrca istekliler tekliflerini kapali zaif halinde idareye teslim
edecek olup, teklifmektubu ile yazrlr olarak teklifolunan bedel komisyonca uygun gitriilmedigi veya tekliflerin aynr
oldu$u durumlarda, komisyon ihaleye katrlan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazrlr olarak yenilemelerini
isteyebilir' (Bu sebeple isleklilerin suhsen wya vekAktun girdikleine .loir betgeleri pertmt kaielerini ltanhnnda
bulundurmultn gerekmekledir). Komisyonun bu kararr Uzerine isteklilerin mevcut en dUgUk tekliften daha diigUk
teklifvermeleri gerekmekte olup, bu teklifi veremeyen istekli ihaleden gekilmig sayrlrr. Bu agamada verilen en duguk
teklif kornisyonca uygun bedel kabul edilebilir. istekliler yazrl olarak olugan en dii$iik rekliften daha diiguk teklif
vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir
Illegal yaprlar ile ilitkisi' baglantrsr bulunan ve ihale tarihinden itnceki yrllarda mesleki faaliyetlerinden
dolayt yargt kararryla hiikiim giyen, ihaleyi yapan birlife yaptrgr itler srrasrnda eksik ig veya meslek ahlakrna
ayktrt faaliyetlerde bulundugu birlik tarafrndan ispat edilenler, davahk olanlar ihaleye katrlamaz, ihaleyi
kazanan yiillenici giivenlik soru$turmasrndan sonra stizletmeye gagrrlacaktrr.
ihale konusu ige iligkin olarak yiikleniciye yaprlacak iiderneler KOYDEs iideneEi geldiginde yaprlacak olup, daha
iinceden ddenek talep edilmeyecektir.

Mehmel Ali AKYUZ
Kaymakam
Birlik Bagkanr

t9.

20.


