İHALE İLANI
KARAKOÇAN KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
KARAKOÇAN İLÇESİ KÜMBET KÖYÜ KANALİZASYON TESİSİ İNŞAATI YAPILACAKTIR.
2022 yılı KÖYDES (EK) yatırım programında bulunan KARAKOÇAN İLÇESİ KÜMBET KÖYÜ
KANALİZASYON TESİS YAPIM İŞİ Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmenliğinin 18. Maddesi usul ve
esasları dahlinde ihale edilecektir.
1- Birliğin (İdarenin)
a) Adı ve Adresi

:Elazığ

İli

Karakoçan

İlçesi

Köylere

Hizmet

Götürme

Birliği,

Kaymakamlık Hizmet Binası 2. Kat KARAKOÇAN
b) Telefon ve faks numarası

:(0 424 ) 711 30 94

c) Elektronik posta adresi (varsa)

:karakocan@karakocan.gov.tr

2-İhale konusu işin
a) İşin Niteliği, türü ve miktarı

:Karakoçan İlçesi KÜMBET Köyü Kanalizasyon Tesisi İnşaatı Yapım
İşi

b)Teslim yeri

:Karakoçan İlçesi KÜMBET Köyü

c) İşe başlama tarihi

:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 (ONBEŞ) takvim günü
içinde yer teslimi yapılarak.

ç)İşin Süresi

:İşe başlama tarihinden itibaren (45) Takvim günüdür.

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer

:Kaymakamlık Hizmet Binası Birlik Toplantı Salonu Kat:2 Karakoçan

b) Tarihi ve saati

:02 EYLÜL 2022 CUMA GÜNÜ SAAT 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler.
4.1.1)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili
meslek odası belgesi;
4.1.1.1)Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr
odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2)Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge.
4.1.2)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.2.1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3)Şekli ve İçeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu.(İÇ ZARF İÇİNDE)
4.1.3.1)İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan
istekliyle birim fiyat bedel sözleşme imzalanacaktır.
4.1.3.2)Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. İhale kismi tekliflere kapalıdır.
4.1.3.3)Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.
4.1.4)Şekli ve İçeriği idari şartnamede belirtilen geçici teminat.
4.1.4.1)İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
4.1.4.2)Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi teklif geçerlilik süresinin
bitiminden itibaren 30 (Otuz) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.
4.1.4.3) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici
teminat mektupları dışındaki teminatların T.C. Ziraat Bankası Karakoçan Şubesi “262 704 88 5006” nolu hesaba yatırıldığını gösteren makbuzlar. TR 8800 0100 0382 2627 0488 5005
4.1.5)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı
vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6)İsteklinin ortak girişim olması halinde, standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7)İdari şartnamede belirtilen, isteklinin organizasyon yapısı, personel durumuna ilişkin belgeler,
Makine - teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin taahhütnameler.
4.1.8.İhale dokümanının satın alındığına dair belge. Şartname bedellerinin T.C. Ziraat Bankası Karakoçan
Şubesi “262 704 88 - 5006” nolu hesaba yatırıldığını gösteren makbuzlar. TR 8800 0100 0382 2627 0488
5006
4.1.8.1)İhale dokümanı Elazığ İli Karakoçan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde
görülebilir ve 5.000,00 (BEŞBİN) TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. TR 8800 0100 0382
2627 0488 5006
4.1.9)İdari Şartnamenin 8. 9. ve 10. Maddelerinde belirtilen ihaleye katılmayacaklar arasından hiçbirini
taşımadığı ve sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.10)İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,
(Son bir ay içinde düzenlenmiş)
4.1.11) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge, (Son bir ay
içinde düzenlenmiş)
4.1.12)Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
4.1.12.1)İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.1.12.2)İş ortaklığının her bir ortağı tarafından idari şartnamenin 15. Maddesinde yer alan belgelerin ayrı
ayrı sunulması zorunludur.
4.1.13)İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmeyecektir.

4.1.14)İhaleye Sadece Yerli İstekliler Katılabilecektir.
4.1.15)Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından ihale
saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir. Posta ile veya İadeli Taahhütlü olarak teklif
verilmez. Bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
4.1.16)Bu ihalede benzer iş olarak; 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete yayınlanan,
“YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GURUPLARI TEBLİĞ” in IV.GRUP: İÇME - KULLANMA SUYU VE
KANALİZASYON İşleri kabul edilecektir. Mesleki ve Teknik Yeterliliğine ilişkin belgeler (İş Bitirme
ve/ veya İş deneyim belgesi) İş bitirme belgesi vereceği Teklifin % 50’sinden az olmayacak şekilde
aynı iş veya benzer işlere ait olacaktır.
Diğer Hususlar
4.1.17) İstekliler İşverenden satın aldıkları ihale dokümanlarından basılı olanların tamamını kaşeleyerek
imzalayacak ve teklif dosyalarının ekinde teslim edeceklerdir.
4.1.18)Birlik Encümeni ihale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde ve ihale esnasında bütün teklifleri
reddetmede serbesttir.
4.1.21) Yapım işi 2022 yılı KÖYDES yatırım programı kapsamında ihale edilmektedir. Ödemeler Elazığ İl
Özel İdaresi teknik personelleri tarafından hazırlanan hakkediş ve ödeme emri imzasına müteakip İLBANK
Elazığ Bölge Müdürlüğü tarafından ödenecektir. Ödemelerdeki gecikmelerden İdarenin herhangi bir
sorumluğu bulunmamaktadır. İstekli geç ödemeden dolayı herhangi bir fiyat farkı yada benzeri bir talepte
bulunamaz.
4.1.22) İdare hiçbir sebep öne sürmeden yapım işi ile ilgili olarak ihaleyi yapıp yapmamakta yada
sözleşme imzalamamak konusunda serbesttir. İstekli teklif vermekle bu durumu peşinen kabul
etmiş sayılır. Hiçbir şekilde itiraz yada hak iddia edemez
4.1.21) İdarenin belirleyeceği tip ve özelliklerde 1 adet takım masa üstü bilgisayar ve 1 adet A3 yazıcı
kapasiteli lazer yazıcı işyeri tesliminin yapıldığı gün İdare hizmetine sunmak zorundadır.
4.1.22) Kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi için yüklenici 1 adet 0-3 yaş aracı işyeri tesliminden geçici
kabul aşamasına kadar İdareye teslim etmek zorundadır. Kontrollük teşkilatına verilen aracın kasko, sigorta
muayene gibi tüm giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yakıt gideri en az aylık 600 litre kadar
yüklenici firma karşılayacaktır. Araç ile ilgili tüm bilgi teknik şartnamede belirtilmiştir. Yüklenici firma teklif
vermiş olarak tüm şartları kabul etmiş sayılır.

İlanen Duyurulur.

