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Z0ZZXOyDES Yatrnm Programr Kapsamrnda Tunceli Merkez Kdylerine Hizmet Gdtiirme Birlipi
Tunceli Merkez BABAOCAGT KOVU YORUKLER ve SOLANLAR MAHALLELERI Suyu inqaatr KHGB
ihale YOnetmeli$inin 18. maddesi uyarmca Agrk ihale Usulii ile ihale edilecektir.

Teklifler yukanda belinilen 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 bagkanhSrna verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhiitlii olarak teklif verilmeyecek olup, bu

qekilde gdnderilen teklifler delerlendirilmeye almmayacaktr. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri almamaz.

+ inale Konusu igterin

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

c) Telefon ve Faks Numarasr
2- lhalenin
a) Yaprlaca[r Yer

b) Tarih ve Saati
3- Tekliflerin
a) Verilece[i yer
b) Tarih ve saat

igin Tanrmr

iqin Niteli[i
igin Yaprlma Yeri ve Miktarr

Yer Teslim Tarihi

il* Baglama Tarihi

igin Bitim Tarihi

Tunceli Merkez Koylere Hizmet Gottirme Birli[i
Atattirk Mahallesi 15 Temmuz $ehitler Bulvan Htiktimet Kona[r
Kat:l /TUNCELI
0428 2r3 33 33 - A428 213 33 l0

Htiktimet Kon a$r 1. Kat Valilik Toplantt Salonu

06.07.2022-10.30

Htiktimet KonaEr l. Kat Valilik Toplantt Salonu

06.07.2022-10.30

Babaoca$r Koyii Yortikler ve Solanlar Mahalleleri igme Suyu

iryaatr i;i
Yaprm Igi
Babaoca[r Kiiyii Yiiriikler ve Solanlar Mahalleleri
I -Drenaj 10,00 mt.
2-Drenaj Koruma Duvarr 20,00 mt.

3-Toplama Odasr 1 Adet
4-isale Hattr 5 1,00 mt. Q 63 PE, 100 Srnrfi SDR l7 Serisi

Polietilen l0 ATU Boru
5-20 m3' ltik Biriktirme Depolu Terfi Binast 1 Adet
6-30 m3'liik Gomme Depo 1 Adet
7-Terfi Hattr 283,00 mt. Q 90 PE 100 Srnfi SDR l7
Polietilen 10 ATu Boru
8-$ebeke Hattr327,00 mt. Q 63 PE 100 Srnrfi SDR
Polietilen 10 ATU Boru
9-Vana Ayrnml I Adet 2 Adet Bugakleli Vana
l0-Tahliye 2 Adet
1l-Yangm Muslufiu I Adet

5,5 HP Giineg Enerjili Terfi Hattr
I ingaat imalatlart
2 Elektrik im alatlarr

Solanlar Mahallesi igme Suyu ingaatl
1-Drenaj 20,00 mt.
2-Kaptaj Onarlml I Adet
3-20 m3'ltik Gomme Depo Onanmt I Adet

Serisi

l7 Serisi

Sozlegme tarihinden itibaren 3 (iiq) takvim gtinti igerisinde yer

teslimi yaprlacaktr.
Yer tes,lffi 

--taiihrq{en

baglanagalktrr,-
igiiu,.s{ire'si iqe

tr ,j.- l-i.

-i, 
-,'=. i: ,tj- "
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itibaren 3(tiq) takvim gtinti iginde i$e

tarihinden itibaren 60 (Altmry) takvim



S- itrale Dokiimanlnln Gtiriilece[i Yer

6- it ale Dokiimanrntn Hangi Bedelle
AhnacaIr

edilmeyecektir.
8.4.3-istekliler, istenen belgelerin ash yerine ihaleden
gortilmiigttir" veya bu anl ama gelecek gerh dtigtilen ve aslt
goriildiigti takdirde tekliflerine ekleyebilirler.
9-Teklifte bulunan istekliler, idarece hazrlanan idari

idarenin yukanda belirtilen adresinde goriilebilir.

ihale doktimanr 4.000.00rTL (Ditrtbin Tiirk Lirast) kargrh[rnda

Tunceli Merke z Koylere Hizmet Gottirrne Birli[i'nde almacaktrr.

ihaleye teklif verecek olanlann ihale doki,imanlannt sattn almalart

zorunludur. (Dosya i,icretleri Halk Bankast Tunceli $ubesinde
bulunan TR36 0001 2009 6730 0016 0000 27 IBAN no'lu hesaba

igin adr yaziarak yatrrrlacaktr.)

Teklif edilen bedelin %3 'tinden az olmamak izere, isteklilerce

belirlenecek tutarda gegici teminat almacaktr. Gegici Teminatm

Nakit Yatrrlmasr Durumunda (TR36 0001 2009 6730 0016 0000

27 no'lu IBAN numarasrna yatrnlacaktrr.)

.r. :.-

once idar'Wn yetkili personel tarafindan "asll idarece

kendilerine, iade edilen belgelerin suretlerini idarece uygun
, *i

,:
$artnaffie, Teknilc $artname ile Sdzleqme Tasanst ve eklerini

2

7-Gegici Teminat

8- ihaleye Katrlabilme $artlarr ve ibtenilen Belgeler
g.f-isteidilerin ihaleye katrlabilmeleri igin agalrda sayrlan belgeleri teklifleri kapsamrnda sunmalarr gerekir:

a) Tebligat igin adresbeyant; ayrrcairtibat igin telefon numarasr ve faks numarasl ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatr gere[i kayrth oldu[u Ticaret velveya Sanayi Odasr Belgesi.. 
1- Gergekligi otmasr halindi, ihaleye iligkin ilk ilanrn yaprldr[r yrl igerisinde ahnmrg, Ticaret ve/veya Sanayi

Odasma kayrth olduSunu gdsterir belge.
2- Ttrzel kigiolmasr halinde, mevzuatt gere[i ttizel kigili[in siciline kayrth bulundu[u Ticaret velveya Sanayi

Odasrndan ihaleye iligkin ilk ilanrn yaprldrSr yrl igerisinde almmrg, ttizel kigili[in sicile kayrth olduluna dair belge.

c) Teklif vl.-"ye yetkili oldu[unu gdsteren imza Beyannamesi veyaimza Sirktileri.
l- Gergek kigi olmasr halinde, noter tasdikliimza beyannamesi.
2-Ti1zel kigi olmasr halinde, ilgisine gdre tiizel kiqili[in ortaklarq iiyeleri veya kurucularr ile tiizel kigili[in

ydnetimindeki g6revlileri belirten so, drrumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlan tevsik eden belgeler ile

tiizel kigili[in noter tasdikli imza sirkiileri.
O) (O"gi$L:08t06t2004 -25486F..G. 142 md.) idari $artnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (q), (d), (e) (0,

(g)ve (g) bentlerinde saytlan durumlarda olanlar ihale drgr brakrlr
e) $ekli ve igeri[i idari $artnamede belirlenen teklif mektubu.
f) idari $artnamede belirlenen gegici teminat.
g) S.2. nci maddede belirtilen, gekli ve igerili Yaprm igleri ihaleleri Uygulama Ydnetmelifiinde diizenlenen yeterlik

belgeleri.
h) Vekaleten ihaleye katrlma halinde, istekli adma katrlan kiginin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli

imza beyannamesi.
8.2-Mesleki ve teknik yeterlile iligkin belgeler ve bu belgelerin tagrmasr gereken kriterler:
8.2.1-isteklilerin, mevzuatr gere[i ilgili odaya kayrtk olarak faaliyette bulundu[unu ve teklif verrneye yasal olarak

yetkili oldu[unu kanrtlayan belgeler.
8.2.2- istekli tarafindan teklif edilen bedelin en azYo 60'i oranrnda ihale konusu ig veya benzer iglere ait tek s<izleqmeye

iligkin son 15 yrl iginde ig deneyimini gdsteren belge, (istekliler i9 deneyim belgelerini Kamu ihale Kurumu'nun
belirledi$ usul ve esaslara gdre giincelleyereko giincellenmig tutarr imzah olarak ig deneyim belgesinin ekinde
sunacaklardrr.)
8.3-Bu ihalede benzer ig olarak kabul edilecek igler:
8.3.1- Bu ihalede benzer i9 olarak 11.06.2011 tarih ve 27961sayrh Resmi Gazetede yaylmlanan Benzer Iglere
Dair Tebli$de yer alan (A)/IV - IX-XI grubu ve (ingaat Mtihendisi) igler benzer i9 sayrlacaktlr.
8.3.2- Bu ihalede benzer ig olarak kabul edilecek Miihendislik ve Mimarhk Bdliimleri ihale konusu i9 veya benzer

iglere denk saylacaktr. Denetim veya ydnetim gdrevinde bulunmayan miihendis isteklilerin mezuniyetlerine binaen

ihaleye girmesinde gergek kigi veya vekalet gartr aranr.
8.3.3-Birli[imiz tarafindan ihale dokiimanlarr igerisinde verilmeyen fakat ihaleye girmek igin yeterlilik gartlan
olarak istenilen di[er belgeter, itgili mevzuat gergevesinde fif standart formlanna gdre diizenlenmig olacaktrr.
8.4. Belgelerin sunulug gekli
8.4.1-istekliler, yukarrda saylan belgelerin ashnr veya aslma uygunlu[u noterce onaylanmtg drneklerini vermek

zorundadrr.
8.4.2-Noter onayh belgelerin ashna uygun oldu[unu belirten bir gerh tagrmasr zorunlu olup, sureti veya fotokopisi
gdriilerek onaylanmrg olanlar ile "ibraz edilenin a;mrdr" veya bu anlama gelecek bir gerh tagtyanlar gegerli kabul



peginen kabul etmig saytlr.
lO-ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir'
I l-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremez.

12- ihale konusu igin tamamr veya bir ktsmr, alt yiiklenicilere yaptrrrlamaz

l3-Birlilimiz ihaleyi yaptp yapmamakta serbesttir.
t4-K6y[re uir.et-cdtti'#L"nirrigi ihale yonetmeli[inin 12 inci madde kapsammda olanlar ihaleye katilamazlar'

fS- ifgifi mevzuat hiikiimleri uyannca kesinlegmig sosyal giivenlik prim borcu ve vergi borcu olmadr[lna dair

belge. (5 gUn igerisinde allnmlg olacaktlr.)
16- Verilen tekliflerin gegerlik si.iresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmrq) takvim giiniidiir.

17- Birli[imizce ihalenin iptal edilmesi halinde istekliler herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

lg-yuklenici s6zlepmesine g6re iqyerinde bulundurulmasr istenen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma'

meslek odasr kayrt belgesi ,sigorta girig belgesi )

Adet Mesleki Unvanl Deneyimi (Asgari)

I insaat Miihendisi veya ingaat T4!89II 2

Yer tesliminden itibaren 10 ig
teslim edilecektir.
lg-Yiiklenici Yaprm fuleri Genel
yiiklenicinin, yer teslimi yaprld{t

r tasdikli taahhiitnamenin bir drneSi idareye

$artnamesinin 17. Maddesi ve Tip sdzlegmenin l2.inci maddesine giire

t""int", itibaren 15 giin iginde i9 programmt diizenleyerek idareye sunmasl

gerekmektedir.
ZO-fi.ngi-izin ihalesine katrlan isteklilerin teklif zarfr iginde adti sicil k Vjtr-l:.rTacaklardrr.
21-Birli[imiz, ihale kanunlanna tabi olmayrp, Kiiylere iizmet Giitiirme Birli[i ihale Yiinetmelili'ne tabi olup,

ihalelerd-eki yasak fiil veya davranrglar ile'cezalara iligkin hususlarda, 4734 sayrh Kamu ihale Kanunu,4735 sayth

Kamu ihale Sozlegmeleri kurunu ve 2886 sayrh Devlet ihale Kanununun ilgili htikiimleri uygulanr.

Tunceli Merkez Koylere Hizmet Goti.irme

Birli[i Ba;kanh[r


