
IHALE ILANI

Babaeski İlçesi Katranca Köyü Kanalizasyon Hattı, Foseptik ve Doğal Arıtma Yapım İşi
Köylere Hizmcı Cöıürme Birliği İhale Yönetmeliğinin l8. maddesi gereğincc Açık İhale Usulü ile
ihale edilecektir.

Ilan Tarihi

l ) İdarenin
a) Adı
b) Adresi
c) Telelon
d) Faks
e) e_posta adresi

2) İhalenin
a) Adı

b) Niteliği, Türü ve
Miktarı

3) İhale Konusu İşin
a) Yapılacağı Yer

4; İhale Konusu İşin
a) Başlama l'arihi

b)Bitim Tarihi

:0|l07/2020

: Babaeski İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
: Hükümet Konağı 3.Kat Babaeski/Kırklareli
:0288 5l2 |0 42
:0288 51277 78

: Babaeski [lçesi KatrancaKöyü

: Babaeski Kaymakamlığı Toplantı Salonu
:0910712020 Perşembe Saat: l l:00

: Babaeski İlçesi Katranca Köyü Kanalizasyon Hattı, Foseptik ve

Doğal Arıtma Yapım İşi
: Açık İhale Usulü i[e, 2.250 metre kanalizasyon hattı, l adet 500 kişilik
çürütme tip tbsseptik çukuru, l adet 250 kişilik çürütme tip fosseptik

çukuru, l adet 400 m'doğal arıtma, l adet 200 m'doğal arıtma inşaaıı,

: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü

içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
: Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür,

5) İhalenin
a)Yapılacağı Yer
b) TariVSaat

6) İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler

6.1.Mevzuatı gereği kay(lı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi;

Ö"rç"t tişı oi.^] nuiına", ihaieye ilişkin ilk ilanın yipıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya

Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

iı,r"i tışi olması halinde,."uruuo ğeregi ttıil kişiıiğin siciline kayıtlı bulunduğıı Ticaret velveya

i"""vicia**a"n ihaleye iııiı.ı. iıt f,anı"n yapıldıgı-yıiiçerisinde alınmış, tiizel kişiliğin sicile kayıtlı

olduğuna dair belge.
İ.İ.f"1.1ilrr".."yİ yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

iırli tiii "ı."sı 
halinde, şirket ortakıarının hisse durumlarını ve şirketteki cgr,kl.,i belirten, son

durumu gösterir Ticaret sıcil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kiŞiliğin noter tasdikli

imza sirküleri.
6.3.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

İ.l.ğ"1.1l ue içeriği idari §artnamede belirlenen Geçici Teminat BeIgesi,

6.5.Veköteten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin teklif vermeye yetkili olduğunu

ğO.t".l. not". t .dikİi vekiletname ile noter tasdikti imza beyannamesi,

6.6.isteklinin ortak girişim "İ."., 
t rıİ.a" şekti ve içerigi İdari şartnamede belirlenen iş ortaklığı

beyannamesi.
O.İ.İtıale dokümanının satın alındığına dair belge,



6.8.Tüzel kişi taralından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan
ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
6.9.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır Vo 5| veya daha fazla
hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; tİcaret ve
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci,
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafindan, ilk llan tarihinden sonra

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
6.10.Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin l l.maddesinin (a), (b), (c), (ç) (d), (e), (0,
(g), (ğ) bentlerinde sayılan ihale dışı bırakılma durumlarında olunmadığına ilİşkİn yazılı taahhütname.

6.ıl. ihale tarihinden en çok l ay öncesine ait Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu ve

sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge.

7)Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
7.1.İş Deneyim Belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen

ve teklif edilen bedelin 7.60 oranrndan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iŞ

deneyimini gösteren belgeler.
iş ortaklıklarında pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin

ise bu tutarın asgari Vo 30' unu sağlaması gerekir.
7.2. Bu ihalede i'Yapım İşlerinde iş deneyimimde değerlendirilecek Benzer işlere Dair Tebliğ" de Yer

alan A/IV.GRUP içme_Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri Benzer iş olarak kabul edilecektir ve

ihale konusu iş veya benzer işe denl sayılacak Mühendislik veya Mimarlık Bölümleri; İnŞaat

Mühendisliğidir.

8)İhale dokümanı Babaeski ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve aynı adresten

temin edilebilir. ihaıe Dokiirnanı Bedeli r.500,00 Tl-'dir. İhaleye teklif verecek olanlann ihale

dokümanını satın almaları zorunludur. İstekliler ihale doküman bedelini Halkbank Babaeski Şubesi
TR58 000ı 2009 5540 00ı6 0000 32 IBAN numaralı banka hesabına firma adl ve işin adı belirtilerek

yahrabileceklerdir.

9) Teklifler,09/07/2020 Perşembe günü saat ll:00'e kadar bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel

kİşilerde temsite yetkili kişİler tarafından ihale komisyonu başkanlığına verilir. Posta ile veYa iadeli

t;hütıü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeYe alınmaz,

Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz,

l0)verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30(otuz) takvim günü olmalıdır,

l l) istekliler teklif ettikteri bedelin Y. 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geÇici

,-i,ı""i'- ""tıi u"vu ."rtrİ-İİar"L- 
"ı,.*.iİt"1.1İle1 

g9cici teminatlannı Birliğimizin Halkbank

ii"il"".ı.i' şn"ri rıss öool*iöos--iiıo ooıo Eotıo sz IBAN numaralı banka hesabrna

yatırabilecekleridir.

l2) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilirler,

l3)Babaeski Ilçesi Köylere Hizmet Götiirme Birliği. içişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 28

Nisan 2007 giirı ve 26506 ;y;ii,ii;i,ö;;;; Ğy.il;;,«"tıvi"r.,ııi.."ı Göıürme Birtiği ihale

yönetmeliğine tabidir. Ancai] ii"ı;".f ;;;-k*fi,l 
'u"'au,,"',.,,ı* ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734

savılı Kamu lhale Kanunu.;i3il;j;(fi-iiiri. stırı.i.-.j;; K;;r;, ve 28b6 sayılı Devlet ihale

Kİnunun itgiti hükümleri uygulanır,

İlan olunur: 0ll07l202f Şenol Levent F,LMACIOĞLU
Babaeski Kaymakamı

Birlik Başkanı


