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._. ... . §"!-!köy -Karahamzı içmesuyu Terli ve İshate Hıttı Yapım İşi Köytere Hizmer GötürmeI}irlıği lhale yönctmeliğinin ı8. maddesi gereğınce Açük İhaıe usulü ile ihale edil;cektir.

İtan Tarihi: : 06103/2023

l) İdarenin
a) Adı

b) Adresi

c) Telefon-
Belgegeçer-Gsm

d) e_posta adresi
e) llgili Personel

2) İhalenin
a) Adı
b) Niteliği, Türü ve

Miktarı

3) İhale Konusu İşin
a) Yapılacağı Yer

4) İhale Konusu İşin
a) Başlama Tarihi

b) Bitim Tarihi

5.1 .

5.z.

KaderÜZEL

Merkez Çeşmeköy -Karahamza Köyleri

Kırklareli İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği
Karakaş Mahallesi Özgürlük ve Denrokrasi Meydaıı
Valilik Hizınet Binası No:5 - 39020 Kırklareli
0288 2l4 5l 55
0288 2l4 5l 8l

Çeşmcköy -Karahımzı İçmesuyu Terfi ve İshale Hattı Yapım İşi
Açık İhale Usutüyle İçmesuyu Terfi ve İshale Haltı Yapım İşi

Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde işe
baş|anılacaktır. Yüklenicinin mazeretinin idare tarafından uylun bulunması
haIinde bu süre uzallabilir.
Yer teslinıiırdeır itibaren l00 (Yüz) takvim giinüdür.

5) lhaleye KatıIabiime Şartları ve İsteniten Belgeler

5.3.

Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon, faks ve varsa elektronik posta adres bilgileri
Kayıtlı olunan Ticaret velveya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesİ;
GerÇek kiŞi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içİrisinde altnmış, Ticaıet velveya
Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
Tüzel kiŞi olması halinde, Tüzel kişiliğin sici|ine kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi odasından,
ihalenin yapıIdığı yıl içerisinde alınmış, tüzeI kişitiğin sicile kayıtiı olduğunu gbsterir beüge,
Teklifvermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sİrküleİi;
Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel kiŞi olması halinde, şirket ortaklaıının hisse durumlarını ve şiıketteki görevlerini belirten, son
durumu gösterir Ticaret Sici| Gazetesinin aslı veya noter tasdikli ömeği ile tüzel kişiIiğin noter
tasdikIi imza sirküleri)
Vek6leten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin teklif vermeye yetkili olduğunu
gösterir Noıer tasdikli vekiletname ile Noter tasdikli imza beyannamesi.

Köylere Hizmet Götürme Biıliği İhale Yönetmeliğinin I1. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (Q,
(g), (ğ) bentlerinde sayılan ihale dışı bırakılma durumlarında olunmadığına ilişkin yazılı
taahhütname.
İhale dokümanındaki ömeğine uygun Birim Fiyat Teklif Mektubu
lhale dokümanının satın alındığına dair belge.
ihaleye sadece yerli istekİiler katılabitecektir.
İhale konusu ve benzeri iş bitirdiğine dair belge.
Ihale tarihinden en çok l ay öncesine ait Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcıı ve
sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge.

5.4.

5.5
5.6

5.,7.

5.8.
5.9.
5.10.
5.1 l.



6) Ihale dokümanı Ktrklareli lIi Merkez llçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir. ihaledokfunanı bedeli 3.000,00 TL'dir. lsıekliler lhale dokııman bJelinı ıirligimizin T.C, Halkbank KırklareliMcrkez Şubesi TR47 0001 2009 5520 0016 0000 46 IBAN numaralı banka hesabına yatırmak suretiyle CD_harici disk ortamında (j/a da doküman verilmek suretiyle) İemİn edilebiıecekı"rdi.. İİ;İr;'trİıİf ,.."."kolanların ihaIe dokOmanünı satın almatarı zorunludur.

7) İhaıenin
a) Yapılacağı Yer
b) Tarih / Saat

: Kırklııreli Vatiliği Vırilik Toplaotı Salonu: l4l0j/2023 Salt Saat: 11.00

8) Teklifler, l4lBn023 Salı ıünü, yukarıda belirtiten saate kadar bizzat istekli, kanuni tcmsilcileri ve tüzelkiŞilerde temsile.Yetkili kişiler-tarahındu" ihul" k;;ls;o;;ffi,gına verilir. posıa ile veya iadeli t.ahhtıtlüolarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen terlİno aegerl"nlai.meye aüınmaz İİorl'rvo, İ"ştunı,c,n"verilen teklifler herhangi bir sebeple geİi alınamar.

9) İstekliler ıeklif ettikleri bedelin 7o 3 'ünden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek tutaıda geçiciteminat nakit veya mektup olarak ahnır._ıstekliler Geçici teminatlarını Bir|iğimizin T.c. Ealkbank kırklarttiMcrkez Şubcsi TR47 0001 2009 5520 0016 0000 46 IBAN nuın*rl, U"nırİır".ru,n" yutfiİİ""lİ".oi..
l0) İstekliler tekliflerini Birim Piyat üzerinden düzenleyecektir.

ll) Verilen tekliflerin geÇerli|ik süresi, ihate tarihinden itibaren en az 30 (oıuz) takvim günü o|malıdır.

l2) Benzer İŞ: lha|e konusu alım veya.allmın bölümleriyle nitelik ve buyüklük bakımından benzerlik göstereı,aYnl VeYa benzer üretim usul ve tekniğiyle ür€tilen, leçhizat, ekipman, mali guç ," ;r,;;nı;k;İ.'p"rron"ı ,"organizasyon gerekleri bakımından benzİr tlzellik tE,y- işl.rair.'

13) Bu işle ilgili fiyat farkı ve avans veriImeyecektir.

lq lhale,28/0412007 tarihli Köylere Hizmet Götiirme Birliği İhale Yönetmeliğine göre yapıIacaktır.

l5) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesffir.
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