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TI]NCELi VALiLiGi
MERKEZ KOvLERINE HizMET c6rUnur ninr,iGi nagx,LNr,rGr
irr^Lr,n ir-alrr

Z0ZZT0yDES Yatrnm Programr Kapsamrnda Tunceli Merkez Kdylerine Hizmet Gdttirme BirliSi
rEsisi vE IN$AATI KHGB ihale yonetmeli[inin 18. maddesi

Tunceli Merkez SINAN KOYU igvtrsuvu
uyarmca Agrk ihale Usulii ile ihale edilecektir.
Aga[rda belirtilen iqler ihale edilecektir.

l-Idarenin:

Birli[i

a) Adr

Tunceli Merkez Koylere Hizmet Gottirme

b) Adresi

Atatiirk Mahallesi l5 Temmuz $ehitler Bulvarr Htiktimet Kona[r
Kat:l /TUNCELI
0428 2r3 33 33 - 0428 213 33 l0

c) Telefon ve Faks Numarasr
2- lhalenin
a) Yaprlacafr Yer

Hiikiimet Kona$r 1. Kat Valilik Toplantr Salonu

b) Tarih ve Saati
3- Tekliflerin

06.a7 .2022-13.30

a) Verilece[i yer

Htiktimet Kona$r 1. Kat Valilik Toplantr Salonu

b) Tarih ve saat

06.07 .2022-13.30

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 ttizel kigilerde temsile yetkili kigiler
tarafindan komisyon bagkanh[rna verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhiitlti olarak teklif verilmeyecek olup, bu
gekilde gd,nderilen teklifler de[erlendirilmeye almmayacaktrr. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri almamaz.
4- inale Konusu iglerin
Igin Tanrml
Tunceli Merkez Sinan Koyu igmesuyu Tesisi ve ingaatr igi
iqin Niteli[i
Yapm igi
igin Yaprlma Yeri ve Miktan
Tunceli Merkez Sinan Kiiyii Igmesuyu Tesisi ve Ingaatl
l-Tevzi Masl aEr I Adet
2- isale Hattr1277,00 mt. Q 63 PE 100 SINIFI SDR 17 SERiSi
POLIETILEN IO ATU BORU
3- 50 m3' liik Gomme Depo 1 Adet
4- $ebeke Haffr 2426,00 mt. Q 63 PE 100 SINIFI SDR I 7 SERiSi
POLIETILEN IO ATU BORU
5- Vana Ayrnmr 2 Adet 3 Adet Bugakleli Vana
6-Tahliye 3 Adet
7-Yangm Muslu[u I Adet
8-Dere Gegidi 20 mt.
9-Yol Alt Temel Ve Temel Yaprlmasr 2000,00 m2 h-0,30 cm.
1O-isale Hattr Yol Yanrlmasr 500 mt.
Sozlegme tarihinden itibaren 3 (iiq) takvim gtinti igerisinde yer

Yer Teslim Tarihi
I$e Baglama

Tarihi

igin Bitim Tarihi
5- itrale Dokiimanrnrn

Giiriilece[i Yer

6- itrale Dokiimanrnrn Hangi
Ahnaca[r

Bedelle

teslimi yaprlacaktr.
Yer teslim tarihinden itibaren 3(iiq) takvim gtinti iginde i$e
baglanacaktr.
igin stiresi i$e baglama tarihinden itibaren 60 (Altmry) takvim
gtintidtir.
idarenin yuk arrda belirtilen adresinde gortilebilir.
ihale dokiimanr 4.000.00,TL (Diirtbin Tiirk Lirasr) kargrh[rnda
Tunceli Merkez Koylere Hizmet Gdttirrne Birli[i'nde almacaktr.
ihaleye teklif verecek olanlarm ihale doktimanlannr satrn almalarr
zorunludur. (Dosya i.icretleri Halk Bankasr Tunceli $ubesinde
bulunan TR36 0001 2009 6730 0016 0000 27 IBAN no'lu hesaba

7-Gegici Teminat

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

8- ihateye Katrlabilme $artlarr ve istenilen Belgeler

g.t-ibteidilerin ihaleye katrlabitmeleri igin agafrda sayilan belgeleri teklifleri kapsamrnda sunmalan gerekir:
a) Tebligat igin adres beyant; ayrrcairtibat igin telefon numarasl ve faks numarasl ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatr gere[i kayrth oldu[u Ticaret velveya Sanayi Odasr Belgesi.
1- Gergekliqiolmasr halindi, ihaleye iligkin ilk ilanrn yaprldrpr yrl igerisinde almmtg, Ticaret velveya Sanayi
Odasma kayrth oldulunu g<isterir belge.
Z- ii;zel kiqiolmasr halinde, mevzuatr gere[i ttizel kigililin siciline kayrth bulundu[u Ticaret velveya Sanayi
Odasmdan ihaleye itigt i, ilk ilanrn yaprldr[r yrl igeriiinde almmrg, ttizel kiqili[in sicile kayrth olduluna dair belge.
c) Teklif vlrmeye yetkili oldu[unu gdsteren imza Beyannamesi veyaimza Sirkiileri.
1- Gergek kiqi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
Z-Tnzel kigi olmasr halinde, ilgisine gdre tiizel kigili$in ortaklan, iiyeleri veya kuruculan ile tiizel kigili[in
y6netimindeki g6ievlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarr tevsik eden belgeler ile
tiizel kigili[in noter tasdikli imza sirkiileri.
d; lnegigif<z 08t06t2004 -25486R.c. /42 md.) idari $artnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (q), (d), (e) (0,
(g)ve (g) bentlerinde saytlan durumlarda olanlar ihale drgr brrakilrr
e) $ekli ve igeri[i idari $artnamede belirlenen teklif mektubu.
g idari $artnamede belirlenen gegici teminat.
g) S.z.nci maddede belirtilen, l"fui ,r igerili Yaprm igleri ihaleleri Uygulama Ytinetmeli[inde diizenlenen yeterlik
belgeleri.

h) Vekaleten ihaleye katrlma halinde, istekli adrna katrlan kiginin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli

imza beyannamesi.

8.2-Mesleki ve teknik yeterliEe iligkin belgeler ve bu belgelerin tagrmasl gereken kriterler:
8.2.1-isteklilerin, mev zua; gereEi ltgiti odaya kayrth olaiak faaliyette bulundu[unu ve teklif verrneye yasal olarak

yetkili
-A.Z.Z- oldu[unu kanrtlayan belgeler.
isten] tarafindanieklif edilen bedelin enazYo 60'i oranmda ihale konusu ig veya benzer igler-e ait tek sdzleqmeye
iligkin son 15 yrl iginde ig deneyimini gdsteren belge, (istekliler ig deneyim belgelerini Kamu ihale Kurumu'nun
esaslara giire giincelleyerek, giincellenmig tutan imzah olarak ig deneyim belgesinin ekinde
uetirteaigi o.ol
""
sunacaklardrr.)
8.3-Bu ihalede benzer ig olarak kabul edilecek igler:
g.3.1- Bu ihalede benzer ig olarak 11.06.2011 tarih ve 2796l sayrh Resmi Gazetede yaytmlanan Be-nzer ISlere
Dair Tebligde yer alan (i)/rv - tx-xl grubu ve (ingaat Miihendisi) igler benzer i9 saytlacaktrr.
g.3.2- Bu ihalede benzer ig otarat kabul edilecek Mtihendisiik ve Mimarhk Bdliimleri ihale konusu i9 veya benzer
iglere denk saylacaktr. Denetim veya ydnetim gdrevinde bulunmayan miihendis isteklilerin mezuniyetlerine binaen
ihaleye girmesinde gergek kiqi veya vekalet gartr aranr.
83s:BirliEimiz tarafrndan ihale dokiimanlan igerisinde verilmeyen fakat ihaleye girmek igin yeterlilik gartlan
olarak istenilen di[er belgeler, ilgili mevzuat gergevesinde KiK standart formlanna giire diizenlenmig olacaktrr.
8.4. Belgelerin sunulu$ $ekli
8.4.1-istekliler, yukanda sayllan belgelerin ashnr veya ashna uygunlu$u noterce onaylanmq drneklerini vermek
zorundadr.
8.4.2-Noter onayh belgelerin ashna uygun oldupunu belirten bir gerh taqrmasr zorunlu olup, sureti veya fotokoPisi
gdriilerek onaylanmrg olanlar lle "ibtaz edilenin ayntdr" veya bu anlama gelecek bir $erh tagryanlar gegerli kabul
edilmeyecektir.

g.a3-istekliler, istenen belgelerin ash yerine ihaleden 6nce idarenin yetkili personel tarafindan "aslt idarece
g6riilmiigtiir,, veya bu anlama gelecek g"rh dtigtil", ve ash kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini idarece uygun
gtiriildiiSii takdirde teklifl erine ekleyebilirler.
9-Teklifte bulunan istekliler, idarete haznlanan idari $artname, Teknik $artname ile Sdzlegme Tasansr ve eklerini
peginen kabul etmig sayrlr.
lO-ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
I l-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremez.
12- ihale konusu igin tamamr veya bir ktsmt, alt yiiklenicile.lg yap.Jrtlanaz
yaplp yapmamakta serbesttir. '''"'.', r- ',',1''',*
l3-Birlifimiz ihaleyi
-Cdturme
niligi ihale Yonetmelifiniri [2 inei qatldertapsammda olanlar ihaleye katl/ramazlar.
l4-Kdylere Uizmet
rs- itgili mevzuat hiikiimleri uyarrnca kesinlegmig sosyal giivenlik,fyim borcu ve vergi borcu olmadllrna dair
,; ': ,
olacaktlr.)
(5 gUn
belge.

igerisinde allnmlg
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(Altmrg) takvim giiniidiir.
17- Birlifiimizce ihalenin iptal edilmesi halinde istekliler herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
L8-Yuklenici s6zlegmesine gdre iqyerinde bulundurulmasr istenen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma,
meslek odasr kayrt belgesi ,sigorta girig belgesi )
16- Verilen tekliflerin gegerlik siiresi, ihale tarihinden itibaren 60

Adet
I

Deneyimi (Asgari)
Mesleki Unvant
2
lnsaat Mtihendisi veya ihqaat Teknikeri
nelileyaprlannotertasdiklitaahhtitnameninbir6rne[iidareye

teslim edilecektir.

l9-ytiklenici Yaprm igleri Genel gartnamesinin 17. Maddesi ve Tip Siizlegmenin l2.inci maddesine giire

yiiklenicinin, yer teslimi yaprldr$ tarihten itibaren

15

giin iginde ig programrnt diizenleyerek idareye sunmasr

gerekmektedir.
2O-Birli[imizin ihalesine katrlan isteklilerin teklif zarfi iginde adli sicil kaydmr sunacaklardrr.
21-Birli[imiz, ihale kanunlarrna tabi olmayrp, Kiiylere Hizmet Giittrme Birlili ihale Ydnetmelili'ne tabi olup,
ihalelerJeki yasak fiil veya davranrglar ile-cezalara iligkin hususlard4 4734 sayir Kamu ihale Kanunu,4735 sayrh
Kamu ihale Sdzlegmeleri Kanunu ve 2886 sayh Devlet ihale Kanununun ilgili hiiktimleri uygulanr.
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Tunce'li

