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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 bagkanhfirna verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhiitlii olarak teklif verilmeyelek otup, bu
gekilde g<inderilen- teklifler de$erlendirilmeye almmayacaktr. Verilen teklifler herhangi bir sebeple gei-alnamaz.
4- ihale Konusu iplerin

Tunceli Merkez ve ilge Kdy yollarmda kullanrlmak izere Biiz
Birlifii ihale Yonetmeli[inin 18. maddesi uyannca Agrk ihale Usulti ile

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

c) Telefon ve Faks Numarasr
2- ihalenin
a) Yapilacafr Yer

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

a

temin igi Merkez Kdylere Hizmet Gdttirme
ihale edilecektir.

Tunceli Merkez Koylere Hizmet Gotiirme BirliSi
Atatiirk Mahallesi 15 Temmuz $ehitler Bulvarr Hiiktimet Kon a1r
Kat:l /TUNCELI
0428 213 33 03 - 0428 213 33 t 0

Htikiimet KonaEr l. Kat Valilik Toplantr Salonu

01.07.2022-10.30

Hiiktimet KonaEr l. Kat Valilik Toplantr Salonu
01.07.2022-10.30

ilimiz 2022 yrh KOYDES Programr kapsammda Tunceli Merkez
ve ilge Koy yollarmda kullanrlmak izere Biiz temin igi

Q600 Bijz (:1,5 m), Q800 B;jiz (L:2,0 m Donatrh) ve Q1000 Bld'z
(L:2,0 m Donatrh)

Q600 B.j,z (:1,5 m) 180, Q800 B.d,z(L:2,0 m Donatrh) 40 ve
Q1000 Bldiz (L:2,0 m Donatrh) 10 Tunceli Merkezve ilge Kdy
Yollan

S oz I e gmen in Imzalanmas lna Mi.iteak ip iqe B ag lan r I acakt r.
igin stiresi i$e baglama tarihinden itibaren 20 (yirmi) takvim
gtintidtir.
Tunceli Valiligi Tunceli Merkez Koylere Hizmet Gottirme Birli[i

ihale doktimanr 4.000,00-TL (DiirtBinTiirk Lirasr) kargrh[rnda
Tunceli Merkez Kdylere Hizmet Gottirme Birlipi'nden almacaktrr.
ihaleye teklif verecek olanlann ihale doktimanlannr satrn almalarr
zorunludur. (Dosya ticretleri Halk Bankasr Tunceli $ubesinde
bulunan TR36 0001 2009 6730 0016 0000 27 IBAN no'lu hesaba
igin adl yazflarak yatriacaktr.)

Teklif edilen bedelin "/r3'tinden azolmamak izere, isteklilerce
belirlenecek tutarda gegici teminat ahnacaktrr. Gegici Teminatm
Nakit Yatmlmasr Durumunda (TR36 0001 2009 6730 0016 0000
27) no'lu IBAN numarasma yatrrrlacaktr.)

Igin Tanrmr

iein Niteti[i

igin Miktarr ve i;in Yapilma Yeri

I$e Baglama Tarihi
igin Bitim Tarihi

5- ihale Dokiimanrnrn Giiriilece[i yer

6- ihale Dokiimanrnrn Hangi Bedelte
AhnacaIl

7-Gegici Teminat

8- ihaleye Katrlabilme $artlarr ve ibtenilen Belgeler .n,:-.::n.--
8-Libtct<tilerin ihaleye kttrt"bil-"leri igin agagida sayrlan belgeleri teklifleri kapsamrnda sunmalan gerekirl 

' 
".,

a) Tebligat igin adres beyanr; ayrrcairtibat igin telefon numarasr vl faks numarasl ile elektronik posta udr".].
b) Mevzuatr gerepi kayrth oldu$u Ticaret ve/veya sanayi odasr Belgesi. , ,'-,,,

1- Gergek kiqi olmasr halinde, ihaleye iligkin ilk ilanrn yaprldrlr yrl igerisinde almmrg, Ticaret ve/veya; pnayi . i ,

Odasma kayrth oldufunu gd,sterir belge.
2-Tizel kigi olmasr halinde, mevzuatt gereSi ti.izel kigili[in siciline kayrth bulundu[u Ticaret,ve/y-eyg=S-a-nairi

Odasrndan ihaleye iliqkin ilk ilanrn yaprldrSr yrl igerisinde ahnmrg, tiizel kigiligin sicile kayrtlfolduluna'Aaig bligJi,r,;;'.-''o
''-;r,--;-_.; 

;- :iir''



c) Teklif venneye yetkili oldulunu gosteren imza Beyannamesi veyalmza Sirkiilerr'

l-Gergek kigi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi' .-.^ r-..-.,^,,ra., ila riiz
2-Trzelkigi olmasr halinde, ilgisine g6re tiizel kigili[in ortaklarr, iiyeleri veya kurucularr ile ttizel kigili[in

yonetimindeki g<irevlileri belirten ,on d.r*-u-gorteri. ricaret-sicit Gazetesi veya bu hususlan tevsik eden belgeler ile

iiizel kiqilipin noter tasdikli imza sirkiileri.'*-liS"r.ri"" 
ii"rigi idari qartnamede belirtilen teklif mektubu (Ayn bir teklif zarfr iginde olacak')

e) idari $artnamede belirlenen gegici teminat'

0 s.2. nci maddede belirtilen, $eHi u"'ii"ligi Mal Ahm ihaleleri Uygulama Ydnetmeli[inde diizenlenen yeterlik

belgeleri.
g) vekaleten ihaleye katrlma halinde, istekli adma kafilan kiginin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli

imza beyannamesi.
8.2-Mesleki ve teknik yeterliEe iligkin belgeter ve bu belgelerin tagrmasr gereken kriterler:

t.Z.f-ig Deneyim Belgeleri
ilk ilan tarihinden geriye do$u son beg yrl iginde bedel igeren bir sdzlegme kapsammda taahhiit edilen ihale konusu i$e

benzer iqlerdeki deneyimini g<isteren ve teklif edilen bedelin "/o 40 orairndan-azolmamak iizere tek sdzleqmeye iligkin

ig deneyim belgesi
g.S-gr, ihalede benzer ig olarak kabul edilecek igler:

;:i.l ilr;"-O;;isektiire yaprlmrg her tiirtii-betonarme biiz ahm i;i benzer i9 olarak de[erlendirilecektir'

g.3.2-Birli$miz tarafindan ihale dokiimanlarr igerisinde_verilmeyen fakat ihaleye girmek igin yeterlilik gartlan

olarak istenilen di[er belgeler, ilgili mevzuat qerqevesinde rix standart formlanna gdre diizenlenmig olacaktrr'

8.4. Belgelerin
8.4.1-istekliler,
zorundadr.
8.4.2-Noter onayh belgelerin
gdrtilerek onaylanmlg olanlar

sunulug gekli
yukarrda sayrlan belgelerin ashnr veya ashna uygunlu[u noterce onaylanmtg drneklerini vermek

ashna uygun oldu[unu belirten bir gerh taqrmasr zorunlu olup, sureti veya fotokopisi

ile "ibrazedilenin ayntdrr" veya bu anlama gelecek bir gerh tagryanlar gegerli kabul

edilmeyecektir.
t.l.f-istettiler, istenen belgelerin as1 yerine ihaleden 6nce idarenin

g<irtlmtigtiir" veyabu anlama gelecek qerh diiqiilen ve aslt kendilerine iade
yetkili personel tarafindan "aslt idarece

edilen belgelerin suretlerini idarece uygun

gdriildii[ii takdirde teklifl erine ekleyebilirler.
9-Teklifte bulunan istekliler, idarece h*rrlunu, idari $artname, Teknik $artname ile Sdzlegme Tasansr ve eklerini

peginen kabul etmig saytlr.
l0-ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
1 l-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremez.

tZ-ihale konusu igin tamaml veya bir krsmt, alt ytiklenicilere yaptrrlamaz

l3-Ktiylere Hizmet coii1.r* eirri"gin"b vonetmeiiginin 12 inci madde kapsammda olanlar ihaleye kattlamazlar'

r+- irgili mevzuat hiikiimleri uyannca kesinlegmig sosyal giivenlik prim borcu ve vergi borcu olmadr[rna dair

belge. (5 gUn igerisinde altnmtg olacakttr.)

15- Birlifimizin ihalesine katrlan isteklilerin teklif zarfi iginde adli sicil kaydmr sunacaklardrr'

16- Birti[imiz ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir'
17- Birlipimiz, ihale turr*-turrru tabi olmayrp, Kiiylerg rrizmet Gdtiirme Birlili ihale Ydnetmelifi'ne tabi olup,

ihalelerdeki yasak fiil veya davranrglar ile Li^t*i iligkin hususlard4 4734 sayrir Kamu ihale Kanunu, 4735 sayrh

kr-, in"r" s6zleqmeleri kanunu ve 2886 sayrh Devlet ihal" Kururunun ilgili hiikiimleri uygulanrr'

Tunceli Merii 9z Koylere Hizryet Gottirme

Birli[i Bapkanh[r


