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Köylere Hizmet Götiirme Birliği İhale Yönetrneliğinin 18. Maddesine göre Aç* İha|e Usultl
i|e ihale edilecektir.
İhaleye İlişkin aynnhlı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

l. Birliğin;
) Adı : Niğde Altunhisar Köylere Hizmet Göttlrme Birliği
b) Adresi : Sağlık N{ahallesi Kıvnıakamlık Binası 2.Kat .{LTLINHİS.AR
a

c) Telefon numarası: 0.388.61 1.27.16
d) Faks numarası : 0.388.6l1.27.16

Eloktronik Posta Adresi:
işinin;
a) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Mad. Gereğince Açık İhıle
Usulü ile Anahtar Teslim Götiirü Bedel Tekiif Atınmak suretiyle
b ) Yapılacağı Yer : Niğde Altunhisar Yeşill un köl.ii
c ) Niteliği, tiirü: _Alıunhisar ilçesi l-eksril Kent "-1 adı.t fckstil Binası'' \'apını işi.
d)Miktan: ",l adet Tekstil Binası" \'ııpıını. Proje nıahal listesi ve teknik şartnanıede belirtilen
e)

2. İhale konusu yapım

iınalatlar.
e) İşe Başlama Tarihi : Sözleşınenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 10 ( on giin
)
içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
e ).Işin Siiresi : Yer tesliminden itibaren 180 ( Yüzseksen ) takvim giinüdür.
3. İhatenin
a ) Yapılacağı Yer : .{ltunhisar Kal,makamhğı Toplantı Salonu
-.Altunhisar / NiĞDE
b ) Tarihi - Saati : {ll' ()212022 Günü Saıt: l l :00

4. İhaleye kıilabilne şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; aynca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuaü gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. GerÇek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
alınmış, ilgisine göre Ticaret velveya sanayi odasına veya ilgili Meslek odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge,
4,1-2.2. Tiızel kiŞi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulıınduğu
Ticaret velveya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
alınmış, tiizel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza Sirkiileri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3-2. Twıl kişi olması halinde, ilgisine göre tiizel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kuruculan ile tiizel kişiliğin yönetimindeki giirevlileri belirten son durumu gösİerir Ticaret
Sicil Gazetesi veya bu hususlan tevsik eden belgeler ile tiizel kişiliğin noteİ tasdikli imza
sirküleri.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklifmektubu.
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.6. İhale dokümanrnın satın alındığına dair belgİ.

4.1.7. vekileten ihaleye katılma halinde, istekli adına kaulan kişinin noter tasdikli

vekAletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyaıırıamesi.
4.2 Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin Beügeler ve Bu Belgelerin Taşrması Gereken
Kriterler.
4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen
bedelin % 60 oranndan az olmamak tizere ihale konusu iş veya benzeri işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren bel geler.

4.2.2.

lsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

1 Adet

İnşaat Mühendisi veyı Mimar (En

Çalıştıracağına dair taahhütname verecektir.

az 5 yıl deneyimli

olacak)

4.2.3 Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.
4.2.4. İdare Tarafından makine ve ekipmana ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.2.5. Benzer işe denk sayılacak miihendislik:

11.06.20ll Tarih ve 2796l Sayılı Rasmi Gazetede YayınJanan Yapım İşlerinde Benzer İş
gruplanna ait B üst yapı bina işleri III Grup işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
İnşaat veya Çevre Miihendisliği.
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. İhale doktlmanı Alfunhisaı Kaymakamlığı Binasında Bulunan Köylere Hizmet Götiirme
Birliği Bilırosunda görülebilir ve aynr adresten temin edilebilir.
7. Teklifler ihale saatine kadar Kaymakamhk Hizmet Binası Toplantı Salonu adresine
verilecektir
8.İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim

fiyatlann çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fıyat şeklinde

verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihılede, işin tamımr için teklif verilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'iinden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir. Nakit Teminatlar Köylere Hizmet Götiirme Birliği T.C. Ziaat
Bankası Altunhisar Şube Müdiirlüğündeki A-ltunhisar Kaymakamhğı Köylere Hizmet
Götilrme Birliğinin TR{4 0001 0009 7927 7708 4650 02 nolu iban hesabına yatırabilir.
Teminat Mektubu ise teklifle birlikte verilecektir.
lO.Verilen tekliflerin geçerlilik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim gtlnü
olmalıdır.
1 l- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir
13.01.2022
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