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l-Idarenin Adr

Hozat Ilgesi Kdylere Hizmet Gdtiirme

a) adresi

A[a Mahallesi Siileyman Kahraman Caddesi No
HozaGTUNCELi
0 428 56t 22 17 - 0428 56t 20 63
Diyap

Biiffi

17 Kat:

J

b) telefon ve faks numarasl
c) elektronik posta adresi
(varsa)
2-ihale konusu igin
Hozat Kardelen Kdyii Yolu Temel Malzemesi TernEG
a) niteli[i, ttirti ve miktan
6.000,000mr Ocak Tagrndan tconkasO
(1 ing) lik Temel Malzemesi veya Banket Malzemesi Temini
b) teslim[yeri/yerleri]
Kurum teknik elemanlannrn belirleyeceli yerde figiire
c) teslim[tarihi/tarihleri]

editmb otarak
teslim edilecektir. (Ahmetpaga Biilgesi Hozat-Tunceli)
Yer Teslimi Tarihi itibariyle 45 (Krrkbeg
edilecektir.

tatv@

3-ihalenin:
a) yaprlacafir ver
Hozat Kaymakamh[r Makam Odasr
b) tarihi ve saati
0510712022 Saat: 10:30
4-IhaleyeKatrlabilme$artlarrveisteni1enbelgeleri
na
4.1- isteklilerin ihaleye katrlabilmeleri igin aqa[rda sayrlan belgeleri, teklifleri kapsamrnda sunmalarr
gerekir.
a) Tebligat igin adres beyaru, ayrrca irtibat igin telefon numzrasl ve faks numarasl ile varsa
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatr gere[i kayrth oldufu Ticaret velveya Sanayi Odasr Belgesi.
l- Gergek kipi olmasr halinde; ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundulu yrlda alnmrg, ilgisine
gdre ticaret ve/veya sanayi odasma veya ilgili meslek odasrna kayrth oldu[unu gosterir belge,
2- Tijrzel kigi olmasr halinde; Mevzuat gerepi tiizel kigili[in siciline [ayrtlibulundulri ticaret
velveya sanayi odasmdan, ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundulu yrlda alrniuq ttizel
kigililin siciline kayrth oldufuna dair belge,
c) Teklif venneye yetkili oldulunu gdsteren imza beyannamesi veyaimzasirktileri.
1- Gergek kigi olmasr halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi,
2-Tijzel kigi olmasr halinde, ilgisine gdre tiizel kiqiligin ortaklan, tiyeleri veya kurucularr ile ttizel
kigiligin ycinetimindeki gdrevlileri belirten son durumu gcisterir Ticaret Sicit Cazeiesi veya bu hususla,
tevsik eden belgeler ile tiizel kiqili$ temsile yetkilinin noier tasdikli imza sirktisii.
d) iqin gartnamesi ile birlikte <irne[i verilen tekilfGktubu.
e) igin gartnamesinde belirlenen gJgici teminat,
. ihale dokilmammn satrn ahndrprna dair belge,
4.2- isteklinin ihale konusu iqi yerine getirebilmeii igin, aqaprda nitelik ve sayrlan belirtilen teknik
personeli devamh olarak ig yerinde bulundurmak zorundadrr
Sayr
Meslek Unvanr
Deneyim Aseari
1
gefi
(inSaat
Teknikeri)
$antiye
5 vrl
4.3ninihalekonusuigiyerinegetirebil@oyuncaagaprdanitelikvesayr1an
belirtilen makine, ara! ve teghiza.;. ig yerinde bulundurmayi tauhhtit edecektir. isteklinin
taahhtit edece[i,
bu maddede yazilr makine, arug,teghizatrn kendi mah olmasr gartr aranmayacaktrr.
a) Kendi mah olmasr halinde kamtlayrcr belgeleri
j:l :a
-.:::ii:,1.n,
r ;,1:::
"' .b) Kendi mah drsmda taahhiit edileiek t"*I"
ir, makine, teghizat"g,-,ai$;plglnri"n
igin ise, noter onayh taahhiitnamenin verilmesi gerekir. "oir"r"r.iE
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ibrazrgerekir.
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Makine veya Aracrn Adr ve Miktarr
a) Konkasor
l Adet
b) Ekskavatdr
l Adet
c) Damperli Kamyon 1 Adet
4'4- Iq Deneyim Belgesi: isteklinin Son 10 (on) yrl iginde, yurt iginde veya yurt drgrnda kamu
veya 6zel
sektcirde sdzleqme bedelinin en azyo 6O'i orarunda gergekliqtiraigi, iaarece kusursuz
kabul edilen ihale
konusu ig veya benzer iglerle ilgili deneyimini grisieren ve teklif edilen bedelin yo
60,i oramndan az
olmamak iizere, tek sdzleqmeye iligkin iq deneyim belgesi (ig Bitirme) iq deneyim belgelerinin
onayh
sureti veya asrllan verilmek zorundadr.
Olalantistti durumlara iligkin (Deprem, Sel, vb. haller) iglerin iq bitirme belgeleri delerlendirmeye

ahnmayacaktrr.
4.5- Bu ihalede benzer iq olarak kabul edilecek igler:
11 Haziran 2011 tarih ve 27961sayrh resmi gazetede yayrmlanan yaplm iglerinde
benzer
deperlendirilecek benzer iqlere dair teblipin ,q.-Al,fi.{pf
UP:
(Altvapr ve ustvapr) benzer ig olarak kabul
Ayrrca i9 deneyim belgesi (ig Bitirme) veya ingaat mtihendisi diplomasrm ig bitirme belgesi
olarak ibraz edenler 2022 yrh gtincellenmesini yapmak suretiyle diploma veya iq deneyim belgesinin
-halllr)
ekinde ibraz edeceklerdir. Ola[antistii durumlara iligkin (Deprem, Sel, vb.
iglerin ig iitirme
belgeleri de[erlendirmeye ahnmayacaktrr.
5- ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
5.1- ihale konusu igin tamamr ya da bir krsmr alt yiikleniciye yaptrnl amaz.
5.2- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
5.3-Teknik Personel Taahhtitnamesi.
5.4-Yapr Araglan Taahhtitnamesi.
5.5-Kdylere Hizmet_Gcittirme Birli[i ihale Ycinetmelilinin 11. ve 12. maddelerinde sayrlan
durumlarda
olmadr[rna dair taahhtitname.
6-ihale Doktimanlan ve Agrklamalar: ihale doktimam Hozat ilgesi Ktiylere Hizmet G6tiirme
Birli[inde
bedelsiz olarak gdriilebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanlann idarice onayl ihale dokiimamm
safln
almalarr zorunludur. ihale doktimanr HozTtilgesi Koylere Hizmet Gottirme niriiginden 1.500,00
TL @in
beqyiizTiirklirasr) bedelle temin edilebilir.
7-Teklifler en geg 0510712022 tarihinde saat 10.30'e kadar ahndr belgesi kargrhlr Hozatilgesi
Kciylere
Hizmet G0ttirme Birligine teslim edilecektir.
8- Posta ile verilen teklifler de[erlendirmeye ahnmaz. ihale (son teklif verme) saatine kadar idareye
teslim edilmeyen teklifler de[erlendirmeye ahnmayacaktrr.
f- istekliler tekliflerini, Anahtar Teslimi Giitiirii Bedel iizerinden vereceklerdir. isteklinin ihaleye teklif
etti[i Anahtar Teslimi Giitiirti Beder i.izerinden s<izlegme yaprlrr.
10- istekliler teklif ettikleri bedelin o/o 3' tinden az olmamak tir"r. gegici teminat
mektubu vereceklerdir.
Teminat mektubu drgrndaki nakit teminatlar T.c. ziraat Bankasr Hozat
$ubesindeki 762g761150ll
numarah Birli[imiz Emanetler hesabma yatracaktr.
ll-ihale tizerinde kalan istekliden stizlegme imzalanmadan rince, ihale bedeli iizerinden hesaplanmak
suretiyle % 6 (Ynzde altr) oramnda kesin teminat almacaktrr.
12- Verilen tekliflerin gegerlilik siiresi ihale tarihinden itibaren 45 takvim gtintidiir.
13- Bu iq igin avans verilmeyecektir.
14- Birlilimiz 4734 sayrlt Kamu ihale Kanunu,4735 sayrh Kamu ihale Sozlegmeleri
Kanunu, 2gg6 sayrl
Devlet ihale Kanunu hi.iktimlerine tabi olmayrp, ihaleyi yuprp yapmamakta serbesttir.
15- Fivatlara KDV haric teklif
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verilecektir.

iLaN oLUNUR.

