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Mutki Köylere Hizııret Götürme Birliğince İlçemize bağlı aşağıda isimleri belirtilen Crup Kii'
Yollarının Kilitli Parke Taşı. Duvar ve Yol Onarıın işi Köylere Hizmet Götürne Birliği ihale yönelmeliğinin l8
nıaddesiııe göre açık ihale usulü i]e belirtilen tarih" 1,er ve saatlcı,de yapılacaktır.

Isıeklilerin ihale dokümaı-ılanııı 0l/l0/20l8 tarihinden itibaren ihale tarihine kadar 2.500,00 TI
1 İkibinbeşyllz TL) ücreti mukabiliırde İlçemiz Mutki Köylere Hizmet Götürme Birliğinden tenıiı
edebilirler, isteklilerin bu işlere ait teklilleıini ve ihale doküman dosyalarını ihale saatine kadar Mulk
Köylere Hiznret Götürme Biriiğine vermeleri geı,ekmektedir.

Birliğin Adı : Mutki Köylere Hizmet Götürnıe Birliği

İhalenin Adı- Niteliği : Birliğince İlçenıize [ıığlı aşağıda isimlcri belirtileır Grup Köy Yollarının Kilitli Park,

Taşı, Duvar ve Yol Oııarım işi İlralesi.

Geçici feminıt Miktarı : Teklif edilen bedelin % 3' ün den az olmamak üzere

S.N : YAPILACAK i§
l-Yuva]ıdam Köyü

Kilitli Parke Taşı ve Yol Onaıım
Yapım İşi l8/l0/20l8 l0.00 Kaymakanılık foplaıtı Salonu Yer Tesliminden İtibarcn 300 Gün

2-Geyikplnar Köyü iIe
Kilitli Parke Taşı ve Duvar
Yapıı İşi I8n0/20l8 l0.30 Kaymakıınlılr'foplaıtı Salonu Yer Tesliminden İtibaren J00 Cün

3-Çiğdenalan Köyü
Kilitli Palke Taşı Yapıın İşi l8/t0/20l8 11.00 Kaynıatumlık Toplantı Salonu Yer TesIimiıdeı İtibarcn J00 Ciln

Ihalel,e Katılabilme Şartları r,e Belgelerin Neter Olduğu :

İdari Şartnaıneı-ıiıı 4. n,ıaddesinde beJ iı,ti ldiği üzere :

4) İsteklilerde aranıtan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsan-ıında sı:ırmaları gerekir:

4.1- Tebligat için adres beyanı; ayıca irtibat için telefon nuınarası ve faks numansı ile elektronik posta adresi.

4.2 - Mevzuatı gereği kayltlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası Belgesi.

4.2.1- Gerçek kişi olnıası halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içeıisinde bulunduğu yılda alınnıış iJgisine göre Ticaret ve/veya Sanay

odasına veya ilgili Meslek Odaslna kayıtlr olduğunu göSterir b€lge,

4.2.2- Tijzel kişi olınası halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilaı

vel,a ilıale tarihiııin içerisinde bulunduğu yllda altİmlş, tüzel kişiliğin sicile kayıtll oIduğuna dair belge,

4.3- Teklifveı,nıeye yetkili olduğunu gösteren İıııza Beyannaınesi veya İııza Sirküleri.

4.3.1- Geıçek kişi olı,ııası halinde. troleı, tasdikli iınza beyaıı,ıanıesi.

4.3.2- Tüzel kişi olınası halinde, ilgisiıe göre tiizel kişiliğin oı,taklarl, üyeleri veya kurucu|arı ile tüze] kişiliğin yönetimindek

göı,evlileri beliıteıı son durumu gosteri. Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ite tiizel kişiliğin noter tasdikl

imza sirküleri.

4.4- İhale Tarihi İtibarıyla Bu Şartnamenin 4.1?'nci maddesinin (a), (b), (c), (ç). (d) ve (f) bentlerinde sayılan duruıılard
olunnıadüğlna ilişkin taahhiiıııame, ,a\
4.5- Şekli ve içerigi bu Şartnamede belirlenen tek lif ınekıııbu. ,/ l
4.6- Bu Şalınitn]edc be]irleneıı gl,çici lcnıinaı. 
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4.7- 4,13 ve 4.14 üncü ınaddelerde belirtiien, şekli ve içeriği Yapıın işJeri ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterli]

belgeIeri,

4.8- Vekaleten ihaleye katılına ha|inde. istekli adüna kattlan kişiılin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

4.9- Birden fazla gerçek veya tüzel kişi taıafından iş ortaklığı oluşturu)abilir. İş onaklıgı üyeleri, hak ve sorumJuluklarıyla işi

tümünü birlikle yapmak üZere ortaklık yaparlar. ihale aşamasında onak]ardan kendi aralarıııda bir iş ortak]lğt yaplıklarına dai

anlaşma istenir. iş oltakltğı aİ,ülaşmalarıı,ıda pilot oıtak belirtilir. iş oıtaklığı aırlaşma ve söz|eşmesinde, iş oıtakIlğtnl oluşturan, gelçe]

veya tüze| kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve ıııi.iteselsileıı sorunlu oldukları beliıli]ir.

4.10- istekliııin iş ortaklIğı olnıası hatinde. (4.1). (4.2). ( 4.3) , (4.4 ) ve (4. l 0) bentlerinde yer alan belgeleı,in her bir ortakÇa ayrı ayı

verilnıesi zorunludur. Konsorsiyunılanı,ı ihaleye katılabilecekleı,iniıı öngörülınesi halinde konsorsiyumJarda (4.1), (4.2),(4.3)ve (4.4

bentlerinde yer alaıı belgelerin her bir onak tarafindan, (4.10) bendine ilişkin olaıak ise işin ilgili kısmına teklif veıen ortak nrafındaı

o kısma ilişkin belgelerin sunulması gerekir.

4.12- ihale dokümanıntn satın allndığına dair belge.

4.13- Ekonoırıik ve mali yeterliğe ilişkin belgeleı ve bu belgelerin taşıınası gereken kriterleı,:

4.13.1- Bankaca temin cdilecck belgelcr:

4.14.2- İhale l<onusu işi yerine getirnıek için çalıştınlacak teknik personel taahhütnamesi

( İnşaaı Mühendisi. Topograt ile İnşaat Teknikeri J İbraz edi]ecek.

4.1 4.3-YAPI ARAÇLARI TAAHHÜTNAMESi
(Yapılacak \lerde kullanılması geıeken yapı araçlarr;kendi ınalı olduğuna dair belge ve taahhütııaüe ibraz edilecek. )

PARKE T I_DUVAR _YoL YAPIM_ONARIN{]

l- 5 Adet Kaınyon( Kendi Malı veya Taahlrüt )
7- 2 Adeı Gı,eyder ( Keııdi Malı vel,a Taahhüt )
3- l Adet Silindir ( Kendi Malı veya Taahhüt )
4- l Adet Kazıcı-Yükleyici ( Kendi Malı veya Taahhüt )

4.15- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işlcr:

İlıale konusu iş veya benzer işe deırk sayılacak mLlhendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisi v,

Mimarlar'dır.

/

4.14- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriter|er:

4.14.1- İş deneyim belgeleıi: isteklinin, son l5 yıl jçinde yuıt içinde ve yundışında Kamu veya Özel Sektöıde idarece kusursu

kabul edjlen jhale konusu iş veya benzer işlcı,Ie ilgili iş deneyinıini gösteren ve tek]if edilen bedelin % 50 olanından az olmamal

üzcle tek sözleşmeye ilişkin iş deneyinı belgesi ( Her tüIlü yol yaplnı bakım onarım-asfalt-sanat yaplsı-köprü-sıcak asfalt Vb. 0/o5|

oranında iş Bitirme Belgesi ibraz edilecek )

f"



4.16- İhaleye Katılamayacak Olanlar
(l) Aşağıda sayılanlar doğrudan vel,a dolayli olarak. kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde birligiı
ihaleleriııe katıIamaz.

a) 4/112002 tarihli ve 4734 sayıh Kaınu İlıale Kanunu, 4l1l2OO2 ıarihli ve 4735 sayılı Kanıu İhale Sözleşnreler
Kanunu ve 8l9l|983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İlıale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya siirekli olaral
kanıu ihalelerine katılmakıan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Miicadele Kanunu kapsan-ıına gireı
suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükiinı]ü buIunanlar.

b) İlgili mercileıce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) Birliğin ihale yetkilisi.

Ç) Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemIerini hazırlaınak, yürütrnek, denetlemek, sonuçlandırmal
ve onaylamakla görevli olanIar.

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşlefi ve tiçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayıı
hısımları ile evlathkları ve evlat edinenleri.

e) (c), (ç) ve (d) beııtleıinde belirtilenlerin ortaklan ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullaıında göıevl
bulunmadıkları anonim şirketler hariç)

(2) Bu yasaklara rağnıen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatlan gelir kaydediliı
Ayrıca, bu durumun teklif]eriıı değerlendirırresi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlaıdan biri üzerin,
ilıale yapılmışsa, tenıinatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

4.17- İhale Dışı Brrakılma Nedenleri :

Aşağıda bclirtilen durumlırdaki 5,erli isteldiler, bu durumlarının tespit edilıncsi halinde ihalc dışı
bırakılacaktır:

a) İtlas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafıııdan yürütülen, konkordato ilAn eden, işlerini askıyı
alan,

b) Iflası ilAn edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkenıe idares
ahında buIunan,

c) Mevzuat hükümleri uyarınca kesiırleşı-ı-ıiş sosyal güveıılik priııı borcu olan,

ç) Mevzuat hükiimleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu oian,

d) İhale tarihinden önceki beş yl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüktım giyen,

e) İhale taı,ihinden önceki beş yıl içinde, ihale1,,i 1.,apan birliğe yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakını
aykıı,ı 1baliyetleıde bulunduğu birl.ik tarallndaıı is;ıat edİlen,

fl İhale tarihi itibariyle, mevzuatr gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olaı-ı,

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespi

ğ) 4.16. maddeye göıe il-ıaleye kııtı lamal,acırğı bcliııildiği lıaldc ihalcyc kaılan.

edilen.



4.18- İstcklilcr tekliflerini, analıtar tcslinıi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerin,

ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü tıe<tel sözleşme düzenIenecektir.

Diğcr Hususlar;

a) yeterlilik başvurusunda bulunan istekliler ],eterlilik başvuru zarfı içinde nıali tiya

tekliflerini (Götürü l}edel Teklif Mektubu ve Geçici Teminat ) tııpalı iınzılı ve kaşeli ikinc

zarf içinde sunulacaktır.

b) İstektilerin biıden fazla işe nıüracaat etmeleri durumunda ihale saatlerinden önce yeterlilil

belgelerinin fotokopilerini idareye tasdik ettireceklerdir. Bu nedenle zarf içinde verilen belgele

hiçbir şekilde istekliye geri verilnıeyecektir.

c) Teklif mektubu ile yazılı olarak teklifolunaıı bedel koır,ıisyonca uygun görülmediği

veya tekliflerin aynı olduğu dıırumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan

isteklilerden teklifl erini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir.

d) İstekliler tekliflerinin geçerlilik süresi 90 (Doksan) takvim giinü olarak vereceklerdir.

e) İstekliler, ti.im işler için yeterlilik başvuııı zarflarını defaten verebilecekleri gibi ilgili işin başvurı

saaline kadaıda verebileceklerdir.

t)- 2010-2017 Yılları arası Köydes Programı dahilinde iş yapan Firma.Iar, Yaptıkları tüm işler ile ilgil

perfbrmansı İdare uyunru ve iş kaliteleri Referans olarak Değerlendirilecektir.

g)- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekle serbesttir.

h) Dosyalar ihale tarihinden itibaren 10 gün soıua verilecektir. Hiçbir şekilde dosya ger

verilmeyecektir.

i)İdareye teklif veren isteklilerin işiır yapılacağı yeri ve şaılları görmüş ve bunları kabul etmiş şekild,

teklifin verdiği kabul edilir.

j) Aynca iş; İdare ( Birlik Başkanı, Birlik Encümenleri ve Birlik Personellerince) taı,afından

denetlenebilir.

k ) Sözleşn-ıe yapıldıkıaır sora lıcrlıangi bir scbepten dolayı işiıı drırdurulması veya iptal edilmes
gerektiği takdirde işin yüzdesi kadar ödenre 1,apılacaktır.
l) Doküııan bedelleri lıiçbir şekilde geri iade edilınel,ecektir.
m) Teklif veren isteklileı tüın bu şartları kabul etmiş sayılır.
ıı) Mıcıılar yıkaııınış olacak.
o) Yola gelen heyeianlaı,ıı,ı teıııizleme. bakım ve cınarım işi yüklenicil,e ainir.
p) İsteklileı İhale Dokiinıan bedelini Mutki Köylere Hizıııet Götürme Birliğinin Mrıtki Ziraa
Bankasıııdaki (26838537-500l) nolu lıesaba yatı],acaklar.
r) İstekliler doküınan bedeliı-ıi 1,ukarıda belirtileıı l-ıesaba yatııdıklarına dair banka dekontonun bi
suIetini idare),e ibraz ettikten sonra idalece kendilerine ihale ile ilgili belgeler cd ortamında teslin
edilecektir.
s) İlıale Dosya bedeli 2.500,00 TL.dir.
t) Ihale llarunda yer verilıııeyen lrükümler Idari ve Tekııik Şarınanıede b ilen l-ıük iiıııleı, geçerlidiı-.
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