
T.c.
SiNCİK KAYMAKAMUĞI

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

IHALE ILANI

: Sincik Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı 3. KaV SINCIK

:O4!6 427 23 62 - 04|6 42l20 07 - 476 42I 23 62

: sincik İlçesi Çatbahçe ortaokulu Binasl 238 m2 (Temel+zemin+
l.Kat), Çamdere ortaokulu Binası ?24,o7 m2 (Temel+zemin+ l.Kat),
Yarpuzlu ortaokulu Binasl 324,40 m2 (Temel+Zemin+ 1,Kat+2. Kat)

Lojman (Temel+Zemin+ l.Kat) ve Çevre Düzenleme Ylkım Ve Enkaz
Kaldlrma Işi
: Sincik İlçesi Qtbahçe Köyü, Qmdere Köyü, Yarpuzlu Köyü

: &izleşme tarıhinden itibaren 5( Beş) iş günü içinde yer teslimi
yapılarak işe başlanacaktır.

: Yer tesliminden itibaren 20 (yirmi) takvam günüdür.

1-Idarenin
a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) E|ektronik posta adresi (varsa)

2-İhale konusu Vaolm işinin

a) Nitelaği, türü, miktarl

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

d) Işin süresi

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : sancik Hükümet Konağı 3. Kat (Toplantı salonu) sINcIK

b) Tarihi ve saati :24lo3l?o2l Qşamba 9ünü saat : 13:30

c) ihale (son teklif Verme) saati :24lo3l2o2L Qçamba günü saat : 13:30

4_ ihaleye katılabilme şartlarl Ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:
4.1. İhabye kablma şartlan Ve istenilen belgeler:
4.1.1- Tebligat için adres beyanu ayrlca irtibat için telefon numarasl ve faks numarası ile varsa

eleKronik posta adresi.
4.1.2. Me\rzuab gereği kayıth olduğu ''l-icaret ve/veya sanayi odasl Belgesi.

a)-Gerçek kişi olmasl halinde, ihaleye ilişkin ilk alanln yapıldığı yıl içerisinde al|nmlş, Ticaret

Ve/Veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b)- Tüzel kişi olmasl halinde, mevzuatı geği tüzel kaşiliğin siciline kayth bulunduğu Ticaret

ve/veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde a|ınmış, tüzel kişiliğin sicile

"'n" "T.'rİi:i"o;#Vb;J*eeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

a} Gerçek kişi olmasl halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
bj_ rtizeı kişi oımasl halinde, algasine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri Veya kuruculan ile

tüzel kişiliğln yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir T'icaret sicil Gazetesi Veya bu

hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sarküleri.

4.1.4. Köylere Hrmet Götürme Birlaği ihale Yönet neliğinin 11 maddesinin (a), (b), (c),(ç), (d),

(eX0, (s) ve (ğ) bentleri ile aynl Yöneğneliğin 12 maddesinin 1 fıkrasının (a), (b), (c),(ç), (d), (e)

bentlerinde sayllan durumlarda olunmadığlna ilişkin yazı|ı taahhütname
4.1.5, Şekli ve içeriği bu adari şartnamede belirlenen teklif mektubu
e.ı.s. r-esinleşmİş sosyal güven|ik borcu olmadığına dair son tek]if verme tarihinden önceki 15

gün açerisinde düzenlenmış belge.
4.1.7, Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif Verme tarihinden önceki 15 gün

içerisinde düzenlenmiş belge.

sincik köylere Hizmet Götürme Birliöi Baskanhğlndan ilan olunur.

sincik ilçesa Çatbahç ortaoku]u Binası, Qmdere ortaokulu Binasl, Yarpuzlu ortaokulu Binası

Lojman ve çevre otizenlemÖ Yıkım ve Enkaz Kaldırma İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

ilişkin ayrıntıh bi|giler aşağıda yer almaktadır.
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4.1.8. İhale Dokümanı Satın Alındığına Dair Belge.

4.3.1- Iş Deneyim Belgeleri:
Yıkım işi yapıldığına dair iş deneyim belgesi (en az 5O0 m2)
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5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
5- İhale dokümanl sincik Köylere Hizmet Götürme Birliği adİesinde görülebilir Ve Sincik Ziraat

Bankasl TR87 ooo1 oo25 8231 9036 4ı5o 53 numaralı hesabımıza 3oo,oo TL yatınldığını
gösterir dekont ile yine bu adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlnl
satın almalan zorunludur,

7- Teklifler sincik Kaymakamllğl Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanhğl ihale Komisyonuna
teklif sahipleri tarafından Veya Kanuni temsilciler tarafından bizzat verilecektir. Posta ile yapllan

müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8- İstekliler tekliflerini birim fiyat bedel üzerinden Verecektir. İhale sonucu üzerine ihale

yapılan İstekliye teklif edilen birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
9_ istekliler teklif edecekleri bedelin o/o3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat Vereceklerdir.
10- Veralen tekliflerin geçer|ik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü

olmalıdır.
11- ihale konusu ıŞin tamaml Veya bir klsml. alt yüklenicilere yaptınlamaz.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif Verilemez.
13- idare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
14- Bir|iğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği

ihale Yönetmeliğine tabidir. Ancak Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinde bulunmayan
hükümlerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu geçerlidir.
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T.c.
siNciK KAYMAKAMuĞI

Köylere Hizmet Götürme Birlıği Başkanhğl

IHALE ILANI

: sincik Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı 3. KaV SINCIK

0416 42L 23 62 - 0416 42| zo oI - 4|6 42| 23 62

: Sincik İlçesi 10 Daireli Özel idare lojmanı Yıkım Ve Enkaz Kaldırma İşi
: Sincik İlçe Meıkezi Karamana Mah,
: kjzleşme tarihinden itibaren 5( Beş) iş 9ünü içinde yer teslimi
yapllarak işe başlanacaktır.

: Yer tesliminden itibaren 20 (yirmi) takvim günüdür.

Sincik İbesi 10 Daireli Özel idare lojmanl Ylkm Ve Enkaz Kaldırma İşi açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye alişkın aynnuh bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-idarenin
a) Adresi

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

2-İhab konusu VaDlm isinin
a) Niteliği, türü, miktarı
b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi

d) Işin süresi

3-İhalenin
a) Yapılacağl yer : Sincik Hükümet Konağı 3. Kat (Toplantı salonu) sİNcİK
b) Tarihi Ve saati | 24lo3l2o21Qrşamba günü saat : 14:30
c) İhale (son teklif Verme) saati :24103l?02| Qrşamba günü saat : 14:30

4- İhaleye katılabilme şıtları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:

4.1. İhaleye katllma şartlarl Ve istenilen belgeler:
4,1.1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve fak numarası ile varsa

elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatl gereği kayıtlı olduğu Ticaret Ve/Veya sanayi odasl Belgesi.

a)-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret
Ve/Veya sanayi odaslna kaylth olduğunu gösterir belge.

b)- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatt gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/Veya sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yll içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile
kayıtlı olduğuna dair belge

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
a} Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
b)- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ]]caret sicil Gazetesi Veya bu
hususları tevsik eden belgeler ile tüzeı kiŞiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Köylere Hizmet Götürme Bir|iği ihale Yönetmeliğinin 11 maddesinin (a), (b), (c),(ç), (d),
(e).(0, (s) Ve (ğ) bentleri ile aynl Yönetmeliğin 12 maddesinin 1 fıkrasının (a), (b), (c),(ç), (d), (e)
bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği bu idari Şartnamede belirıenen teklif mektubu
4.1.6. Kesinleşmiş sosyal güVenlik borcu olmadığına dair son teklif Verme tafihinden öncekı 15

gün içerisinde düzenlenmiş belge.
4.1.7. Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif Verme tarihinden önceki 15 gün

içerisinde düzenlenmiş belge.
4.1.8. Ihale Dokümanı satın Allndlğlna Dair Belge.
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sincik kövlere Hizmet Götürme Birliöi Baskanhğlndan ilan olunur.



4.3.1- İş Deneyim Belgeleri:
Yıkım işi yapıldığına dair iş deneyim belgesi (en az 50O m2)

5- ihaleye sadece yerli istekliler katllabilecektir.
5- ihale dokümanl sincik Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir Ve Sincik ziraat

Bankası TR87 ooo1 0025 823ı 9036 4150 53 numaralı hesabımıza 250,00 TL yatınldığını
gösterir dekont ile yine bu adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını
sabn almalan zorunludur.

7- Teklifler Sincik Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanhğl İhale Komisyonuna
teklif sahipleri taraflndan Veya Kanuni temsalci|er taranndan bizzat Verilecektir. Posta ile yapılan

müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8- İstekliler tekliflerİni birim fiyat bedel üzerinden Verecektir. ihale sonucu üzerine ihale

yapllan İstek|iye teklif edilen birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
9- Isteklıler teklif edecekleri bedelin o/o3 ünden az olmamak üzere kendi be|irleyecekleri

tutarda 5ekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat vereceklerdir.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 9ünü

olma|ıdır.
11- İhale konusu işin tamaml Veya bir klsml, aİt yüklenicilere yaptınlamaz.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif Verilemez.
13- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
14- Birliğimiz 4734 *Yll Kamu İhale Kanununa tabii o|mayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği

İhale Yönetmeliğine tabidir. Ancak Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinde bulunmayan
hükümlerde 4734 *yll Kamu İhale Kanunu geçerlidir
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