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Merkez Kiiylere Hizmet Giitiirme Birli[i Bagkanhfrndan

1) Birlifin Adr: Krrkkale ili Merkez Kriylere Hizmet Gcitiirme Birli[i Bagkanhlr

2) ihalenin Adr, Niteligi, Tiirii ve Miktan:

2.1- ihalenin Adr: Beton Santrali ve Kilit Parke tiretim Tesisi Depolama Alamna Saha Betonu
Yaprn igi.
2.2- Nitelifi, Tiirii ve Miktarr: Agft ihale ytintemi ile Yaprm igi

2.2.1- Beton Santrali ve Kilit Parke tiretim Tesisi Depolama Alanura Saha Betonu Yaprm igi.

3) iqin Yaprm Yeri: Knrkkale ili Bahgeyh ilgesi Beton Santrali ve Kilit Parke tiretim Tesisi

4) ihale Konusu ige Baglama ve igi Bitirme Tarihi: igin stiresi, yer tesliminden itibaren 30 (otuz)

takvim gtiniidiir.

5) ihaleye Katrlabilme $artlan ve istenilen Belgeler:

isteklilerin ihaleye katrlabilmeleri igin agagrda sayrlan belgeleri teklifleri kapsamrnda sunmalarr

gerekir:

5.1- Tebligat igin adres beyam; aynca irtibat igin telefon numa.rasr ve faks numarasl ile varsa

elektronik posta adresi.

5.2- Mevzuatr gere[i kayrth oldu[u Ticaret velveya Sanayi Odasr Belgesi.

5.2.1- Gergek kigi olmasr halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundupu yrlda ahnmrg

ilgisine gcire Ticaretvelveya Sanayi Odasrna veya ilgili Meslek Odasura kayrth oldupunu gdsterir

belge,

5.2.2- Tiizel kigi olmasr halinde, mevzuatr gerefi tiizel kigilifin siciline kayrth bulundu[u Ticaret

velveya Sanayi Odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundu$u yrlda ahnmrg, tiizel

ki$ililin sicile kayrth olduluna dair belge,

5.3- Teklif vermeye yetkili oldu[unu g<isteren ImzaBeyannamesi veyalmza Sirkiileri.

5.3.1- Gergek kigi oknasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

5.3.2- Tiizel kigi olmasr halinde, ilgisine gdre ttizel kigililin ortaklarl iiyeleri veya kuruculan ile ttizel

kigili[in yrinetimindeki gdrevlileri belirten son durumu g6sterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu

hususlarr tevsik eden belgeler ile ttizel kigililin noter tasdikli imza sirktileri.

5.4- K<iylere Hizmet Gdttirme Birlipi ihale YOnetmelili'nin 1l inci ve 12 inci ve bu ihaleye iligkin

idari gartnamenin 4.4 iincii maddelerinde sayrlan durumlarda olunmadrfirna iligkin taahhi.itnam€j

5.5- gekli ve igerigi idari $artnamede belirlenen anahtar teslimi gdttirii bedel teklif mekt+bu.
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5.6- idari $artnamenin 8 inci maddesinde belirtilen gekil ve gartlan tagryan ve teklif edilen bedelin

o%3'tinden az olmamak izere, isteklilerce belirlenecek tutarda gegici teminat gegici teminat.

5.7- Vek6leten ihaleye katrlma halinde, istekli adrna katrlan kiqinin noter tasdikli vekdletnamesi ile

noter tasdikli imza beyannamesi.

5.8- ihaleye ig ortakhlr olarak katrhnmasr halinde idari gartnamenin ig ortakhg ile ilgili

maddelerinde istenilen belgeler.

5.9- ihale doktimanurrn satrn ahndr[rna dair belge.

S.l0-Mevzuat Htikiimleri uyarurca kesinlegmig vergi borcu olmadrprna dair Belge. (En fazla ihale

tarihinden 5 gtin d,nce almmrg olmahdr.)

5.11 Mevzuat Hiiktimleri uyarmca Kesinlegmig SGK borcu olmadr[ura dair Belge

5.12- Mesleki ve teknik yeterlife iligkin belgeler ve bu belgelerin tagrmasr gereken kriterler:

5.12.1- ig deneyim belgeleri: ig deneyim belgeleri: isteklinin, son on beg yrl iginde yurt iginde kamu
sektririinde teklif bedelinin enazYo 70'i oramnda idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu ig veya
benzer iglerle ilgili deneyimini gdsteren ve teklif edilen bedelin % 70 oranurdan az olmamak izere
tek sdzlegmeye iligkin ig deneyim belgesi,
5.12.1.1- Ttizel kigi istekli tarafmdan sunulan ig deneyim belgesinin, aynr tiizel kiEinin yarnmdan

fazla hissesine sahip ortalrna ait olmasr halinde, ig deneyim belgesi sahibi gergek kiginin aynr ttizel

kiginin yansmdan fazla hissesine sahip oldupuna dair belge ile sunulacak ig deneyim belgesinin bagka

bir tiizel kigiye kullandrrlmayacalrna iligkin noter onayh taahhiitname eklenecektir.

5.12.1.2- Bu ihalede benzer ig olarak kabul edilecek igler; 11.06.2011 tarih ve 27961 sayrh Resmi

gazete yayrnlanan Yaprm iqlerinde benzer ig guruplarr teblilinde belirtilen III. GRUP BINA
i$lnni benzer ig olarak kabul edilecektir.
5'.12.1.3 Benzer igadenk sayrlacak miihendislik ve mimarhk bdliimleri; ingaat Miihendislilidir.
5.13- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilir. Yabancr isteklilerle ortak girigim (b ortakltEr veya

konsorsiyum) yapan yerli istekliler bu ihaleye katlamaz.

5.14- Ortak girigim olarak ihaleye katrlacaklarda, yukarrdaki belgelerin tamamt, ortaklft oranrna

bakrlmaksrzm her ortak adrna ayrt ayrl verilecektir.

5.15 istekliler, teklif ettikleri bedelin o%3' tinden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda

gegici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin o/03' iinden az oranda gegici teminat veren

isteklilerin teklifleri degerlendirme drgr bnakrlr.(Nakit Gegici Teminatlar (Krrrkkale merkez ziraat
bankasr 36g51213-5002 iBAN NO: TRj150001000316368512135002) hesabrna yaturlacaktr.

5.16- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilir. Yabancr isteklilerle ortak girigim (i9 ortakl{r veya

konsorsiyum) yapan yerli istekliler bu ihaleye katiamaz.

5.17- Ortak girigim olarak ihaleye katrlacaklarda, yukandaki betgelerin tamaml ortakhk oranlna

bakrlmaksrzrn her ortak adrna ayrl ayrl verilecektir.

5.18 istekliler, teklif ettikleri bedelin o/o3' iinden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda

gegici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin o/o3' i.inden az oranda qeqicijTi"t.l:."n
istettiterin teklifleri deperlendirme drgr brakrlr.(Nakit Gegici Teminatlar Krrkkple-Metkez K<iylere
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Hizmet Gdtiirme Birligi KIRIKKALE $UBESI 316-36851213-5002 (IBAi\r TR 2500 0100 0316

3685 l2l3 5002 yatnrlabilir.)

6) ihale Dokiimanrnm Nerede Giiriilebilecefi ve Hangi Bedelle Ahnacafr.
6.1- ihale dokiimaru, Merkez K<iylere Hizmet Gdtiirme Birligi Bagkanhgr, Valilipi Hizmet binasr kat

I No:3 KIRIKKALE adresinde g<irtilebilir ve 200,00-TL (iKiYUZ- TL) karqrh[r aynr adresten temin

edilebilir. (Doktiman Bedeli Krnkkale merkez ziraat bankasr 36851213-5002 iBAI\ NO:

TR2500010003 16368 512135002 hesabura yatnrlacaktr.)

6.2-Ihaleye teklif verecek olanlarur ihale dokiimanul satrn almalarr zorunludur.

7) ihalenin Nerede, Hangi Tarih ve Saatte Yaprlacafr.

7.1- ihale Yeri: Fabrikalar Mahallesi Ulubath Hasan Caddesi NO:39

Valilik Binasr l' Kat Toplantr Salonu

7.2-IhaleTarihi ve Saati: 30 EKiM 2020 Cuma Giinii Saat: 14.00

8) Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Nereye Verilecefi.

8.1- Teklifler, 30 EKiM 2020 Cum Giinii saat 14.00'e kadar ihale Komisyonu Baqkanh[r, Merkez

Kriylere Hizmet Gottirme Birligi Bagkanhlr, Valilik Binasr 1.Kat. No: 3 KIRIKKALE adresine

verilecektir posta ile veya iadeli taahhiitlti olarak teklif verilemezve bu gekilde gdnderilen teklifler

delerlendirmeye almmaz.

9) ihale Dokiimanrnda Belirtilmeyen Hususlara ilanlarda Yer Verilemeyecefi.

9.1- ihale dokiimamnda belirtilmeyen hususlara bu ilan metninde yer verilmemigtir.

iH^q.r,n KoMisYoNU BA9KANLIGINCA iLAN oLUNUR
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