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2022 KOYDES Yatrrrm Programr Kapsamrnda Tunceli Merkez Kocakog Koyii- Kuyluca KtiyiiKiiyii ve Yayalar Mezrasr igme Suyu Tesislerinin
Bakrm ve Onanm i$i KHGB ihale YOnetmeli[inin 18. maddesi uyannca Agrk ihale Usulii ile ihale edilecektir.
Taqburun ve Kaprh Mezrast-Erdo$du K0yii Bardak Mezrasr-Demirkapr

$$agda belinilen igler ihale edilecektir.
1-Idarenin:
a) Adr
b) Adresi

Tunceli Merkez Koylere Hizmet Gotiirme BirliSi
Atatiirk Mahallesi 15 Temmuz $ehitler Bulvarr Htiktimet Konagr

Kat:1/TUNCELI
0428 213 33 33 - 0428 2r3 33 l0

c) Telefon ve Faks Numarasr

2- ihalenin
a) Yaprlaca[l Yer

Hiikiimet Kona$r 1. Kat Valilik Toplantr Salonu

b) Tarih ve Saati
3- Tekliflerin
a) Verilecefii yer
b) Tarih ve saat

10.08.2022-10.30

Htikiimet KonaEr l. Kat Valilik Toplantr Salonu
10.08.2022-10.30

Teklifler yukanda belirtilen yer, tarih ve saate kadar ihale komisyonuna teslim edilecektir. Bu saatten sonra
verilen teklifler kabul edilmeyecektir. Teklifler bizzat istekli, kanun temsilcileri ve tiizel kigilerde temsile yetkili kigiler
tarafindan komisyon bagkanh[rna verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhiitlii olarak teklif verilmeyeiek olup, bu
gekilde gdnderilen teklifler delerlendirilmeye almmayacaktr. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alnamaz.
4- ihate Konusu iplerin
Tunceli Merkez Kocakog Koyti- Kuyluca Kdyii-Tagburun ve Kaprh
Menast-ErdoEdu Koyu Bardak Mezrasr-Demirkapr K6yti ve Yayalar
Mezrasr igme Suyu Tesislerinin Bakrm ve Onanm igi

Igin Tanrmr
iqin Niteli[i
igin Yaprlma

Yaprm iqi
Kocakoq Kiiyii Igme Suyu Tesisi Balam Onarrm
l-100 m3 ltik Gomme Depo Onanml I Adet
Kuyluca Ktiyii Tagburun ve Kaprtr Mezrasl igme Suyu Tesis
Balam ve Onarlm
l-Tagburun lv42.30 m3 liik Gomme Depo Onanml 1 Adet
2-Kaprh Mezra$Kaptaj 2,40x2,10 I Adet
Erdoldu Kiiyii Bardak Mezrasr igme Suyu Tesisi Balom ve
Onarrm
l-Toplama Odasr 1 Adet
Z-Kaptaj 2,40r,10 I Adet
Demirkapr Kiiyii ve Yayalar Mezrasr igme Suyu Tesisi Balom
ve Onarlm
l-30 m3 Gomme Depo Onanmr 2 Adet

Yeri ve Miktarr

Yer Teslim Tarihi
I$e Baglama

Sozlegme tarihinden itibaren 3 (iig) takvim gtinti igerisinde yer
teslimi yaprlacaktr.
Yer teslim tarihinden itibaren 3(iiq) talcvim giinti iginde i$e
baglanacaktr.
igin siiresi iS" baglama tarihinden itibaren 60 (Altmrg) takvim
gtintidiir.
idarenin yukanda belirtilen adresinde gortilebilir.

Tarihi

Igin Bitim Tarihi
5- ihale Dokiimanlnln Giiriilecefii

6- ihate Dokiimanrnrn
Ahnaca[r

yer

Hansi' "..Bqdelle
'"1.r\
t\

\

ihale doktimanr 4.000.00rTL (Diirtbin Tiirk Lirasr) kargrh[rnda
Tunceli Merke z Koylere Hizmet Gotiirrne Birli$i'nde almacaktr.
ihaleye teklif verecek olanlann ihale doktimanlairnr satrn almalarr
zorunludur. (Dosya ticretleri Halk Bankasr Tunceli $ubesinde
I

bulunan TR36 0001 2009 6730 0016 0000 27 IBAN no'lu hesaba
igin adr yaziarak yatrnlacaktr.)
7-Gegici Teminat

Teklif edilen bedelin %3 'tinden az olmamak izere, isteklilerce
belirlenecek tutarda gegici teminat almacaktr. Gegici Teminatrn
Nakit Yatrrlmasr Durumunda (TR36 0001 2009 6730 0016 0000
27 no'lu IBAN numarasma yatrilacaktr.)

q- ilaleye Kahlabilme garflan ve ibtenilen Belgeler
8't-ibtettiterin ihaleye kat tabit-eleri igin
sayrlan belgeleri teklifleri kapsamrnda sunmalan gerekir:
"grgia" nurnuruu ve faks numarasl
a) Tebligat igin adres beyanr; ayrrcairtibat igintelefon
ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuah gerefitayrth oldufu Ticaret ve/veyaSanayi odasr Belgesi.
1- Gergek kigi olmasr halinde, ihaleye iligkin ilk ilanrn yaprldrfir-yrl
igerisinde alnmrg, Ticaret velveyasanayi

Odasma kayrth olduSunu gdsterir belge.

2-Tizel kiqi olmasr halinde, mevzuatt gere[i tiizel kigiligin siciline kayrth bulundugu Ticaret
velveyaSanayi
yaprldrlr yrt iger[inde ahnmrg, tiizel kigiliSin sicile kayrtl oldu[una dair belge.
ifanrn
c) Teklif ve.-"vg yetkili oldu$unu gdsteren imza Beyannarneri ,"yu'i-Zu s-irtiiteri.

odasrndan ihaleye iligkin ilk

Gergek kigi olmasr halinde, noter tasdikri imzabeyannamesi.
2-Tiizel kigi olmasr halinde, ilgisine gdre tiizel kigiligin ortaklan, iiyeleri
veya kurucularr ile tiizel kigili[in
ydnetimindeki gdrevlileri belirten so, duru-J gdsterir ticaret-Sicil
Gazetesi veya bu liususlarr tevsik eden belgeler ile
ttizel kigiliSin noter tasdikli imza sirkiileri.
d) (Deligikz 0810612004
-25486 R.G: /a_2 md.) idari gartnamenin l0 uncu maddesinin (a), (b), (c), (g), (d), (e) (0,
(g)ve (g) bentlerinde sayrlan durumlarda olanlar ihaie
drgr brakrlrr
e) $ekli ve igerisi idari gartnamede berirrenen teklif mektubu.
f) Idari $artnamede belirlenen gegici teminat.
g) 8'2'nci maddede belirtilen, gekli ve igerili Yaprm igleri ihaleleri
Uygulama ydnetmeliSinde diizenlenen yeterlik
1_-

belgeleri.

h) Vekaleten ihaleye katrlma halinde, istekli adrna katrlan kiginin noter tasdikli
vekaletnamesi ile noter tasdikli
!r
rmza Deyannamesl.
8'2-Mesleki ve teknik yetertife iligkin belgeler ve bu belgelerin tagrmasr gereken
kriterler:
8'2'1-isteklilerin, mevzuatr
itgiti
oouyu kayrth ot#ar faaliyette bulundu[unu ve teklif vermeye yasal olarak
-geregi
yetkili.oldulunu kanrtlayan belgeler.
8'2'2- istekli tarafmdan teklif eJilen bedelin en az%o 50'i orarunda ihale
konusu ig veya benzer iglere ait tek s6zlegmeye
iligkin son 15 yrl iginde_ig deneyimini gdsteren belge, (istekliler ig deneyim
betgeierini

Kamu ihale Kurumu'nun
belirledi[i usul ve esaslara gdre giincelleyereko
fiincellenmig tutan imzah ollrak ig deneyim belgesinin ekinde

sunacaklardrr.)
8.3-Bu ihalede benzer ig olarak kabul edilecek igler:
8'3'1- Bu ihalede benzer ig olarak 11.06.2011 tarih ve 27g61sayrh
Resmi Gazetede yayrmlanan Benzer iglere
Dair Teblifide yer alan (A)/rv - tx-xr_grubu ve (tngaat uiitrenoisi)
igler benzer ig sayrlacaktrr.
8'3'2- Bu ihalede benzer ig olarak kabul edilecek Mtihendisiik ve Mimarhk g-dlumteri
ihale konusu ig veya benzer
iglere denk sayrlacaktf'
veya ydnetim gdrevinde bulunmayan miihendis isteklilerin mezuniyetlerine binaen
-o919tim
girmesinde gergek
kigi veya vetcatet gartr aranr.
ih{9Ve
8'3'3-Birli[imiz tarafindan ihale dokiimanlan igerisinde verilmeyen fakat
ihaleye girmek igin yeterlilik gartlan
olarakistenilen diler belgeler, ilgili mevzuat gerievesinde KiK standart
formlanna giire diizenlenmig olacaktrr.
8.4. Belgelerin sunulug gekli
8'4'1-istekliler, yukanda sayrlan belgelerin aslmt veya aslma uygunlulu
noterce onaylanmry 6rneklerini vermek
zorundadr.
8'4'2-Noter onayh belgelerin
uygun oldu$unu belirten bir gerh tagrmasr zorunlu olup, sureti veya fotokopisi
gdriilerek onaylanmry olanlar ryhna
lle "ibri edileniriaynrdrr" veya bu anlarna gelecek bir gerh iagryurtu.
i.gerli kabul
edilmeyecektir.
8'4'3-istekliler, istenen aelgelerin ash yerine ihaleden dnce idarenin yetkili
personel tarafindan ,,as1 idarece
gdriilmiigtiir" veya b}14*u gelecek g".i, dtigtilen ve ash kendilerine
iade edilen belgelerin suretlerini idarece uygun
gdrtildiiSii takdirde teklifl erine ekleyebilirler.
9-Teklifte bulunan istekliler, idarece hazrlanan idari
$artname, Teknik $artname ile Sd,zlegme Tasa,sr ve eklerini
peginen kabul etmig sayrlr.
l0-Ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
I l-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif vbrelhez.
1?-Irl" konusu igin tamamr veya bir krsmr, attyittenicilere yaptr, ramaz
l3-Birli[imiz ihaleyi yaplp yapmamakta serbisftir. ' '
l4-Kdylere HizmetGdtiirme Birli[i ihale yrrnetmellginin 12 inci
madde kapsammda olanlar ihaleye katilamazlar.
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ilgili mevzuat hiikiimleri uyannca

belge.

kesintegmig sosyal giivenlik

(5 gUn igerisinde allnmtg olacaktrr.)

prim borcu ve vergi borcu olmadrlrna dair

16- Verilen tekliflerin gegerlik siiresi, ihale tarihinden itibaren
60 (Altmrg) takvim giintidiir.
17- Birlifiimizce ihalenin iptal edilmesi halinde istekliler herhangi
bir hak talebinde bulunamaz.
l8-Yuklenici sdzlegmesine gdre igyerinde bulundurulmasr istenen teknik personelin
isimleri ile belgelerini (diploma,
meslek odasl kapt belgesi, sigorta girig betgesi)

Adet

Mesleki Unvanr
Denevimi (Asgari)
ingaat Miihendisi r.yu ir@
l Yrl
Yer tesliminden itibaren tO b Su
idareye
teslim edilecektir.
l9-Yiiklenici Yaprm igleri Genel $artnamesinin 17. Maddesi ve Tip Sdzlegmenin
l2.inci maddesine g6re
yiiklenicinin' yer teslimi yaprtdrlr tarihten'itibaren 15 giin iginde
ig prigramrnr diizenleyerek idareye sunmasr
gerekmektedir.
20-Birlifimizin ihalesine katrlan isteklilerin teklif zarfi iginde adti sicil
kaydrnr sunacaklardrr.
21-Birli[imiz, ihale kanunlanna tabi olmayrp, Kdylere riir-"t Ctitii.-""BfitEiihrt" ytio"tmeli[i'ne
tabi olup,
ihalelerdeki yasak fiil veya davranrplar ile cizatara itigtin
hususlarda, 4734 sayihKamu ihale Kanunu, 4735 sayrl
Kamu ihale sdzlegmeleri kanunu ve 2886 sayrh Devlei'Ir;ir[;r.unun
ilgili hiiktimleri uygulanr.
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Tunceli Merkez Koylere Hi2met Gdttirrne

Birligi

Bagkhnhgr::,

