
Hazinedar Köyü Kanalizasyon Hattı, Foseptik ve Doğal Arıtma Yapım İşi Köylere Hizmet
Götürme Birliği İhale Yonetmeliğinin l8. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

inaı,n iıaNı

:26107l202I

: Babaeski İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
: Hükümet Konağı 3.Kat Babaeski/Kırklareli
: 0288 5|2 |0 42
:0288 5|277 18
: babaeskibirlik@gmail.com

: Hazinedar Köyü Kanalizasyon Hattr, Foseptik ve Doğal Arıtma Yapım İşi
: Açık İhale Usulü ile,
2.650 metre O I50 mm ve 2.080 metre g 200 mm hdpe esaslı koruge boru
döşenmesi, 96 adet rögar yapımı, 1 adet 250 kişilik çürütme tip fosseptik çukuru
yapımı, 1 adet 200 m2 doğal arıtma yaplml.

İlan Tarihi

t) İdarenin
a) Adı
b) Adresi
c) Telefon
d) Faks
e) ejosta

2) İhalenin
a) Adı
b) Niteliği,

Türü ve
Miktarı

3) İhale Konusu İşin
a) Yapılacağı Yer: Babaeski İlçesi Hazinedar Köyü

4) İhale Konusu İşin
a) Başlama Tarihi: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yer

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
b) Bitim Tarihi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

5) İhalenin
a) Yapılacağı Yer : Babaeski Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b)Tarih/Saat :0210812021 PazartesiSaat:1l:00

6) İhateye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler;
6.1.Tebligat iÇin adres beyanı, irtibat için telefon, faks ve varsa elektronik posta adres bilgileri.
6.2.Kayıtlı olduğu Ticaret velveya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
GerÇek kiŞi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret velveyaSanayi
Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
Tüzel kiŞi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret velveya Sanayi
Odasından ihaleYe iliŞkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna
dair belge.
6.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veyaimzasirküleri;
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdik|i imzabeyarınamesi.
Tüzel kiŞi olması halinde, Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son
durumu gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği iİe tüzel tışİıigin noter tasdikli imza
sirküleri.
6.4.Vek6leten ihaleYe katılma halinde, istekli adına katılan kişinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir
noter tasdikli vekAletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
6.5.İsteklinin ortak giriŞim olması halinde şeklİ ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı
beyannamesi.
6.6.Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
6.7.şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat belgesi.
6.8.İhale dokümanınrn satrn alındığına dair belgİ. 

-

6.9.İhale konusu ve benzeri iş bitirdigine dair Uİlge.
6.9.Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11.maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (0, (g),
(ğ) bentlerinde saYılan ihale dışı bırakılma durumlarında olunmadığına ilişkİn-yİzı|ıtaühütname.



6.10. İhale tarihinden en çok 1 ay öncesine ait Mevzuat hükümleri uyarmca kesinleşmiş vergi borcu ve
sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge.
6.11.Tüzel kişi tarafindan iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tiizel kişiliğin yarısındaı fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticalet ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafindan ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
6.12.Tize| kişi tarafindan iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır Yo5I veya daha fazla hissesine
sahip mimar veya miihendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi
odası/ticaret odası biinyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafindan, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

7)Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşrması gereken kriterler;
7.1.İş Deneyim Belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve
teklif edilen bedelin o/o60 orurıından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler.
İş ortaklıklarında pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise

bu tutarın asgari 0/o30' unu sağlaması gerekir.
7.2.Bu ihalede "Yaprm İşlerinde İş deneyimimde değerlendirilecek Benzer işlere Dair Tebliğ" de yer alan
A/IV.GRUP İçme_Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri Benzer iş olarak kabul edilecektir ve ihale
konusu iş veyabenzer işe denk sayılacak Mi.ihendislik veya Mimarlık Bölümleri; İnşaat Miihendisliğidir.

8) İhale dokümanı Babaeski İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve ayru adresten temin
edilebilir. İhale Dokümanı Bedeli 1.000,00 Tl'dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale doktimanınr satın

almaları zorunludur. İstekliler ihale doküman bedelini Halkbank Babaeski Şubesi TR58 0001 2009 5540

0016 0000 32 IBAN numaıalr banka hesabına firma adı ve işin adı belirtilerek yatırabileceklerdir.

9) Teklifler, 02t08l202| Pazartesi günü saat 11:00'e kadar bizzat isteklİ, kanunİ temsİlcileri ve tüzel
kişilerde temsile yetkili kişiler tarafindan ihale komisyonu başkanlığına verİlir. Posta ile veya iadeli
taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alıııırıaz. Komisyon
Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

10) Verilen tekliflerin geçerlilik si.iresi, ihale tarihinden itibaren en az3ü(otız) takvİm gi.inü olmalıdır.

11) İstekliler teklif ettikleri bedelin %o3 ünden az olmamak izere kendi belirleyecek|gr] tular§a_geçİcİ
teıİılnat nakit veya mektup olarak alınır. İstekliler geçici teminatlarını _Birliğimizin Halkbank Babaeski
şubesi TR58 00b1 2009 5540 0016 0000 32 IBAN numaralı banka hesabına yatırabilecekleridir.

12) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilirler.

13) İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez.

14) Babaeski İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, İçişleri B_akanlığı tarafindan^Çıkartılanıe..28 Nisan
İoiol-ğİ" ve'2,65a6'sayılr _Resmi Ğ-.t.qg_ yuy,rİlİ"u". §öylerö.Hirylet. G.<ıtıırye .Bi4iği İhale
yönetıİeliğine tabidir. Andak, İhaledeki yasak fiil ve dawanışlar i|e ceza|ara ilişkin hususlal4a,_4714 saYılı
Kamu İhaĞ Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale S<ızleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet Ihale Kanunun
ilgili hilkümleri uygulanır.

l$ İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur:26l07l2021 Şenol Levent ELMACIOĞLU
Babaeski Kaymakamı

Birlik Başkanı


