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Mutki Köylere Hizmet Götürme Birliğince İlçemize bağlı köylerimizin kanalizasyon
yapım işi ile ilgili ilan tutanağı ekte gönderilmiştir.

Ekte gönderilen ilan tutanağının Mutki Kaymakamhğırun web sitesinde 09.08.2018
tarihinden itibaren duyurularak tanzim cdilecek olan ilan tutanağının Kayınakamlık Köylere
Hizmet Göıürme l}iı,liği Başkanlığııra göndcı,ilmesiııi rica ederinr.

Serkan ŞAHİN
Kaymakam

tıKİ :İlaır 'lutalıağı ( 4 Adet )



iıııı-ı iı-aNı
Mutki Köylere Hizmet Götürnıe Birliğince İIçemize bağlı aşağıda isimleıi yazılı köylcıiı

kaııalizasyoıı yapıırı işleı,i Köylere Ilizıııet Cötıiı,ııre Birliği ihale yönetneliğinin l8. maddesinc göre açıl
ihale usulü ile belirtilen taı:il.ı, ycı ve saatIerde yapılacaktıı..

lsteklileı'in ilıale dokiimanlarını 02108/20l8 tari]-ıiırdeır iıitıaren ihale tarihiııe kadar İlçemiz Mutk
K(ivleı'e I,1izn-ıet G(itiiı,ıııe Biıliğinden teıı,ıiıı edelıi]irlcı. jstek]ilcı-iıı bu işlere tit teklit'leıini ve ihale dokiinıaı
cltısvalalıııı ihalc saatiıit' kadaı, Mutki K()1,1cı,e I liznıct (iiittirııle Birliğine verıneleri geı,ekıırektedir.

BirIiğin Adı : Mutki Köylere Hizıı-ıet Cöti.iı.ırıe Birliği

İhatenin Adı- Türü-Niteliği :Miktarı Aşağıda isiı-ııleri beIirıilen İlçeıııize bağlı köyleıiıı kanalizasyon yapıı-ı
ihaleleri.

Gcçici Tcminat Miktarı : ]'eklil'edileıı bedeliıı % j' [ııı deı-ı az oln,ıaıııak üzere.

s.N ; YAPILACAK isiN YElti:
|_ Mutki Geyikploar Köyii

Ö|çiilü Mczrısı Kıınalizasyoıı

Ya pıuı İşi

TARIH: SAAT : YER isix gısııNre_niris-r.\ niıı i

09/08/20lll l0,00 KHCB Toplanıı Saloırıı Yet Teslinıinden İtibaı,en l00 Gün

İhalel,c Kıtılıbilme Şartları ve l}clgclcrin Nclcr ()iduğu
lılari Şartı,ıaıııeı-ıin 4. ııraddesiııde belirtildiği tizcı,cı

4) Isteldilerde aranılAn şartlar, belgeler ve ycterlik kriterleri:

İstekIilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında srınmaları gerekir: .

4.1- Tebligat içlı adres beyanı; ayı,ıca iı,tibat içiıı tclefoıı numarası ve faks numaıası ile elekn,oııik posta adresi.

4.2 - Mevzuatt geı,cği kayıtll olduğu Ticaı"t ve/veva Saı]ayi odası Belgesi.

{.2.1- Gcı,çek kişi olnüasl haliİde. ilk ilan ı,cva ihale tarihiniı] içeı,isinde [,ıulunduğıı 5,ılda alınıırış ilgisine göıc Ticaret ve/veya Sanay

(Jdır§ıDa vc),a ilgili Meslek Odasııa kayıtlı olduğuııı gijsteı,ir b9lgc.

4.2.2, Tnzel kişi oln]ası ha|iııde. nıevzuatı gereği tüzel kişiliğiıı siciline kayıtlı bulunduğıı TicaIet ve/veya Sanayi Odasındau, ilk ilaı

veva ihaIc tarihiuin içeıisinde bulunduğıı 1,ıIda alınnıış. lüzel kişiliğin siciIc kal ıtlı oJduğuna dair belge.

J.J- Teklifve rlcyc yctkiliolduğunu gösıeı,eıı İnı:ra Bel,ıııuaırıcsi vcya İınza Sirki:Ieı.i.

{.3.1- Cerçek kişi olınası haliı]de. noleı,tasdikli inıza [ıı,,raırııanıesi,

J.3.]- 'liizel kişi olnıısı halinde. ilgisine gai,c tlizcl kişiliiin oı,taklırı. ilvel$i veva kurucııları ile üilzel kişiliğitr yönetinıindek

-götevlileı'i belilten son duı,uııu sösterir 
-|'icaı,eı Sicil Oazetesi veya bu hususlarıt€vsik eden belgeler ile üiizel kişiliğifl noıer ıa§dikl

ınza sirkiile[i.

4.{- ihaIe Tarihi iıibanyla Bu Şanıanıcniır 4.16'ncl nraddesinin (a). (b). (c), (ç). (d) ı,e (fl bentlerinde sayılan durunıları,l
olunuıadıĞına il işkiıı taalıhtıtnanle.

{.5- Şekli ve içcıiti [ıu Şaı,ınanıcdc hcliı]cıı.ıı ıeklil'nıekııı[ııı.
.1.6- Btı Şınıanıı,de beliı,Ienen reçici leııinaı,

J,7- 4.1].l ve 4.14 iincü nıaddclerde belirtilcu, şekli ve içeriği Yapını işlcri İhıleleri Ul,gutanıa \'ön€ttr]cliğindc diizeıılcnen \cıt1ıi

"r,?ı

 



4.8- Vekaleten ihaIeyc katılnla ha]iı,ıde. isıçkli itdına katllan kişinin noıet,tasdikıi Velialctıritıncsi ile noıer tasdikli iuıza beyannanıcsı,

4.9- I]iı.den f'azIa gerçek vcya tüzc] kişi taıntindan iş oflaklığ| oluştuı,tllabilir. iş onaklığı iiyclcri. hak vc sııı'unılııluklarıyla iŞi

!c),a tüzel kişilclin taalıhüdiiı yeı,ine getiriiırıesinde nıüşterckeı,ü ve üIiiteselsi]en sorumlu oidukları beIirtiliı.

ü.ı0_ lsteklinin iş oı.tak]ığl olnıasl ha]inde, (4.1), (4.2), ( 4.3), (4.4 ) ve (4.10)bentlerinde yelalan belgcleriıı hcıbirortakÇa al'ı'ı alı

o kısııa ilişkin belgcJeıiır srıııulnıası geıckiı-

4.ı ı- iha!e dokümalllntn satün aIlüıdığIna daiı belge.

4.12_ Ekononıik ve maliyeterliğe iIişkin belgeleı ve bu belgeIerin taşıırıası gerekeıı kliterler:

4.12.1- l}ıınkıca tenıin edilecek belg€lcr:

,1.13- Mcsleki ve teknik yeterliğe ilişldn bclgclef vc bu bclgclcı,iıı t:rşımtrsr ger€kcn ı(riterlcr:

4.t3.1_ iş deı1eyim belgeleri: isteklinin, son 15 yıl içinde yurt içinde ve )r:n d|ş|nda Kaınu veYa Özel SektöIde idarec'

kusursrız kabrıl eclilen ihale konı.ısu iş veya benzer işleıle ilgiIi deneyiınini gösteıen ve teklii edilen bedeliıı % 5C

oı.aıııı.ıdan az olmanıak tek sözleşıırcye iIişkin iş deneyiın tıelgesi (Kanalizasyoı] yapınr iŞi iÇin iÇnıe,suYu, sıılaıııa sı,ıYl

vc kaııaljzasyon )/aplı11 işi benzeı,iş olıı,irk kıbııl edilcccktir. % 50 )

,1.13.2- İhalc koırusrı işi yerine gctiı,mek için çalıştlrılacak teknik persoııel taahlrütnamesi

( İıışaat Teknikeri veya İıışaat Mülieırdisi ) ibraz edilecek

4.13.3-YAPl ARAÇLARI T^Al,{HiJlNAMESi

(yapılacak işlcrcle kı_ıllaııılnıasl gefeken yapl at,açlan taa|ılıtitı-ıaııiesi ) ibraz edilecek

KANALiZASYON YAPIM SıjÇ!li_---;
1- 1 Adct Vibratör
2- l Adet Beloııiyer
J- l Kızıcı ( Lıistildi veyı Paletli )

{.l4- tlıı ihıılcde btıızeı,iş olırrak liılrul crlilcceli işlcı,:

iha[e konrısı.i iş veya beıızer işe denk sal,ılacak miilıendislik veya nriıııarlık böliınıleı,i: İnşaat Miihcııdisi

ve Mİnıarlar'dır.

4. l 5- İhııleve Kıtıhınııl,ııcık Olıılıır
(l) Aşağıda sarılanlar doğrııdan rcla dolaı,lı ıılırak. keı,ıcliIcri ı,el,ı başkaları adına hiçbir şekilde birliğiıı ihalelerin'

kılü laılrii7_

a) 1/ l/2001 ıarilı li ı,e 4?j4 sa1 ılı Kaı]ıtı ihale Kanunu. 4/ ] /]002 tarih li ve 4 7] j sar,ılı Kanıu ihı le S(izleşııeleıi Kiıı,ı tııııı r,.

8,/9/lgılj tarihli ve 2886 sal,ılı Devlet ihale Kaııııntı hükiiııılcri eeı,cğilıce geçici veya siirekli olarak kanıu ilıalcleıin,

katı|ıııakıan 1asaktaırııış oİanlaı, ile 37l3 sal,ılı Terörle N'liicadeIe Kaıırıırıı kapsaıı,ııııa giı,eıı sııçlardaıı r'e organiz

stıçlaı,dan dola}l ttltuklıj Ve hiikiinılii brılııııaıılaı.

t]) İlürili nreı,cilcIcc hileli itlıs ettiğinc k;ıı,ır ı,crilcııIer

i

c) ll irliğin ihıle vcıkilisiK



onaJ,laııııkltı gtiı,cvli oIaıılaı,.

d) (c) ve (ç) bentleı.inde beliılilcn şahlstaı.ııı eş|eri Yc ıiçüncü dcIece),e kadaı kaıı ve ikiııci deı'eceve kadar kayln hıslnılıı

ile evlatlıklaıı ve evlat ediııenleri.

e) (c). (ç) ve 1d) bentlerinde [ıeliı.titenlcrin ol.takları ile şiıketleıi (bıı liişilerin 1,önctiln kurullarında görevli bulunn'ıatlıklaı

anon inı şirketIer lıariç)

(2) Bu yasaklaıa rağnıen ihaleve katıtan istcklileı, ihale dışı bıı,altılaı,ak geçici tenıinatları.gclir kaYdedilk, AYrıca, ['ıı

İuı.unıuıİ teklifleı.iıı 
-degeılendiıİıesi 

aşanıasında tespit edileı,ııeıııesi nedeııiyle bı.ııılaı,daır biri üzeriııe ihale YaPılııııŞsa

teuinatı geliı, kaydedilerek ihale iptal edilir.

4.16- İhıle Dışı BırakıInıı Ncdcnleri :

Aşığıdı bcliı-tilen duı.uınlardıki 1,erli istcklilcr, bu tlııruııılıırııııı l€rtpit ediltnesi hıliıdc ihıle dıŞı bırıkrlıcıktır

a; iflas cden, tasfiye lıalinde olan, işlcri ııııhkcı,ııc ı.araf|ndaı) yüriitlilcn. koıkofdato i|6n eden, iŞleriııi askıYa alan,

b) iilası ilan edilen, zorunlu tasfiye kaı.aı,ı veri|en, alacakJılaı,a karşı borçlarından dolayı nıalıkeıı'ıe idaresi altında bulunaıı,

c) Mevzuat hiikünıleri uyarııca kesiı,ıleşııiş sosyal güvenlik prim borcu olan

ç) Mcvzııat hiiki.inıleri uyarınca kcsinleşıniş vcrgi boı,crı t,ılaıı,

d) ihalc taıihiodcı öııceki beş yıl içincle, ııcsleki f'aaliyetlerindeıı dolayı yargı kararıYla.hiikliıı giYen,

.j İı,uı" tarıı1ina"n onceki beİ y,İ içi,,,d., il,ıaleyi yapan birliğe yaptığı işlet sırasında iş Veya nıeslek ahlakına aYkll

faaliyetlerde buluııduğu birlik tarafıııdan ispat edileır,

ü) ihttle tarihi itibaı-iyle, n]evz[atl gereği kayıtll olduğu oda tarafındaır ıılesleki faaliyetten ınen edi|ıniş olan,

g) 13u ınaddecle boliı.ti|cı bilgi ve belgeteri Veİnleyen veya yaırıltıcı bitgive/veya sahte belge verdiği tespit edilen,

ğ) 4.15. nıaddeye göre ihaleye katılanıayacağı beliılildiği halde ihaleye katılan,

fi

4.17_ istektiler telttillcriııi, ırnıılıtır tcsliıııi giitürü bedel üzcrinricn vereccklerdir; ilrıIe sonucu, üzcrin,

'ilralc yapılın istel<li),Ic Anahtır tcstiıııi giitürü betlcl sözlcşıırc diizenlcngccktir



|)iğer H ususlır;

_ İstclililcr tcltlii]trini (jiitürü l]ctlcl (Anıhtır Teslimi) Teklif usuIünc görc vcrcccklcrdir,

ı) YeıerliIik başı,urusundı bulıının istclrliler 1,eterlili|< bışvuru zar[ı iÇintlc nıali fil'at tclilil'leıin

(Götiirü Bet|cl icklif nıcktubu ve geçici tcnıiıııt ) laıpa|ı inızıalı ve kaŞeli ikinci zıı'f iÇind,

sunulacırkttr,

b) istcklile[iı] birden 1)zIa işc ııııiıacaat etıııeIeı,i durrııntında ihıle saatlerinden (incc vctertilik belgcleı'iniı

fiı«ıkopilerini jdaı,e\c ıasdik cltiı,ecckleıdir. l]tı ııedcnle zııf içincle veıiten lıelgeler hiÇbir Şekilde istekliY'

geri verilnıey,ecektir.

c) Tektifnlektubu ile yazı|ı olaı,ak teklifolunan bedel koııisyonca ııygun göri,ilnıediği

veya tekliflerin aynı olduğu duruıılarda, koırıisyoıı ihalel,e katılan ve oıada bulunaıı

isteklilerden tekliflerini yazılı cılaı,ak yeı,ı ilenıeleriı,ı i isteyebiIir.

<i) İsteklilertekliflerinin geçcı|ilik siircsi 90 (Doksan) takvinı günii olarak veıeceklerdir.

e) istekliler. iünı işler için yetcrlilik başvurı.ı zartlarını defhten verebilecekleri gibi ilgili iŞin baŞvuıu saatin'

kadarda veı,ebilecekleı,diı.

f)- İdare İhaleyi yap;p yapnıanıakta ve iptal etınekle serbesttir.

g) Dosyalar ihate tarihinden itibaren l0 gün sonra verilecektir. Hiçbir şekilde dosya geri verilıneYecektir.

h)idareye teklif veren isteklileriı işiıı yapılacağı ),eri ve şaıllaıı görınüş ve'bunları kabul etmiş şekilde teklifiı

verdiği kabul cdiliı.

i) Ayrıca iş, idare ( Birlik Başkanı, Birlik Enciinıenleriııce ve Birlik Personelleri ) taıafindan denetlenelıil ir,

j ) Sözleşnıe yapıldıkıan soırra heılrangi bir sebepteı-ı dolayı işin duıdrıı,ulınası veya iptal edilnıesi gcrektig

takdirde işin yiizdesi kadaı ödeme yapılacaktır.

k) Dokünıan bedelleı,i hiçbiı,şekilde geı,i iade edilıneyecekıir,

l) Teklifveren istekliler tiinr bu şanları kabul etnıiş sayılır.

m) llıale İlanında yer veıilııeyeıı hükiiı]ıleı İdaı,i ve Tekııik Şaılnanıede beliıtilen hiikiimler geÇe[lidir.

,n) ihale Dosyı bedcli 2.000,00 TL.dir.

o) istekliler ihale Dokt,inıın bcdc]ini Mutk j Kö.vleıe IIizıııet Götiirııre IJiı'liğinin Mı"ıtki Ziraa

L]irn kası ı-ıt{ak i (268:] 85 37-500l ) nolu lıesatıa ü,atııaciıklar,

p) istekliler doküııan bedelini 1.ukaı,ıcla be]irtilcn lıcsaba ya rdıklauıra dail lranka dekoırtonıııi L''i

İı_ıretini idaı.eye ilrraz etlikleür solıra idarece kcı-ıclileriı,ıe ihale ile ilgili bclgcleı, ccl oı,tıı,ı'ııı-ıda teslİıı

edilecektir.

iLAN oLUNtrR
02/08/20l 8

N,[ rılıa ı,ıı ırı ed Serkan Şı\HIN
KAYN4AKAN,1

BiRLiK BAŞKANü


