
IHALE ILANI

Kuleli ve Nadırlı Köyleri Kilitli Parke Taş Yapım İşi Köylere Hizmet Cötürme Birliği İhale
Yönetmeliğinin l8. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İlan Tarihi l6l0612020

1) Idarenin
a) Adı
b) Adresi
c) Telefon
d) Faks
e) ejosta adresi

2) İhalenin
a) Adı
b) Niteliği, Türü ve

Miktarı

3; İhale Konusu İşin
a) YapıIacağı Yer

4) İhale Konusu İşin
a) Başlama Tarihi

b)Bitim Tarihi

: Babaeski llçesi Köylere Hizmet Cötürme Birliği
: Hükümet Konağı 3.Kat Babaeski/Kırklareli
:0288 5l2 |0 42
: 0288 512 77 78

: Babaeski İlçesi Kuleli ve Nadırlı Köyleri

Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü

içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
Yer tes[iminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

5) İhalenin
a)Yapılacağı Yer : Babaeski Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) TariVSaat :2510612020 Peşembe Saat:10:30

Q İhabye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler

6.1.Tebliga1 için adres beyan, irtibat için telefon, faks ve varsa elektronik posta adres bilgileri
6.2.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası veya Meslek odası belgesi;

Gerçek kişi ot-*, hulir,d", ihaleye ilişkin ilk ilanrn yapıldığı yıt içerisinde alınmış, Ticaret velveya

Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

Tiizeİ kişi olması halinde, mevzuatı gereği tiizel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veYa

Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmlş, tiizel kişiliğin sicile kaYıtlı

;:İf#;i1*:1,'jroo,,, oıduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza sirküıeri;
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi-
TüZ;l kişi olması halinde, şirket ortaklannn hisse durumlannı ve şirketteki görevlerini belirten, son

durumu ğösterir Ticaret sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tilzel kişiliğin noter tasdikli

imza sirküleri.
6.4.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

6.5.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen Geçici Teminat Belgesi,

6.6.Vekdıeten ihİleye kaılma halinde, istekli adına katılan kişinin teklif verrneye yetkili olduğunu

gösterir noter tasdikli vekdletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ.7.isteklinin ortak girişim olması halinde şekti ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortakhğı

beyannamesi.
6.E.İhale dokümanrnın satın alındığına dair belge.

: Kuleli ve Nadırlı K6yteri Kilitli Parke Taş Yapım İşi
: Açık İhale Usulü ile,274 m3 Makine ile yumuşak ve sert

toprak kazılması(serbest kazı), 1.820 m2 8 cm yüksekliğinde
normal çimentolu buhar kürlü beton parketaşı ile döş.kaplaması
yapılması,



6.9.Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından lazla
hissesine süip 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 ıarihinden sonıa düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
6.10.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır Vo 51 veya daha fazla
hissesine sahip mimar veya miihendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; tİcaret ve
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci,
yeminti mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra
dizenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
6.1l.Köylere Hizmet Göıürme Birliği İhate Yönetmeliğinin l1.maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), ("), (0,
(g), (ğ) bentlerinde sayılan ihale dışı bırakılma durumlarında olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

6.12. ihale tarihinden en çok l ay öncesine ait Mevzuat hükümleri uyannca 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 teklifedilen bedelin 7o60 oranından az olmamak iizere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler.
iş ortakhklannda pilot ortğın istenen asgari iş deneyİm tutannın tamamını, dİğer ortakların her birinin
ise bu tutarın asg at'.Vo 30' unu sağlaması gerekir.
7.2. Bu ihalede "Yapım işlerinde İş deneyimimde değerlendirilecek Benzer işlere Dair Tebliğ" de yer

alan A./V.GRUP Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) Benzer iş olarak kabul edilecektir ve ihale konusu

iş veya benzer işe denk sayılacak Mühendislik veya Mimarlık Bölümleri; İnşaat Mühendisliğidir.

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

temin edilebilir. ihate Dokümanı Bedeli 500,00 Tl-'dir. İhaleye teklif verecek olanlann ihale

dokümanını satın almalan zorunludur. İstekliler ihale doküman bedelini Halkbank Babıeski Şubesi
TR58 0001 2009 5540 0016 0000 32 IBAN numaralı banka hesabına firma adı ve işin adı belirtilerek

yatırabileceklerdir.

9) Teklifler,25l06/2020 Perşembe günü saat l0:30'a kadar bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tiizel

kİşilerde temsile yetkili kişiler tarafından ihale komisyonu başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli

taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz.

Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz,

lg)Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 3O(otuz) takvİm günü olmalıdır.

1l) istekliler teklif ettikleri bedelin 7. 3 ünden az olmamak iiaere kendi belirleYecekleri.tutarda g_eçici

trİ ı."İ-- ""tıİ 
veya mektup olarak alınır.İstekliler geçici teminatlarını Birliğimizin Halkbank

ii"ü'"""ı.i- şn".i ri* öoor zoos 5540 0016 6ooo ız IBAN numaralı banka hesabına

yatırabilecekleridir.

12) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilirler.

l3)Babaeski ilcesi Kövlere Hizmet Götürme Birliği. içişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 28

Nil"""İolfi'gtil-İr-İİ|soo sayİn nesmi Gazetede y*ay,nİaİıan Köy.lere Hizmer..Götürme Birliği thale

ViJ-eıioiŞe abiair. nncj] ihaleJeki yasak fiil ve-davranışlar ite cezalara ilişkin hususlarda. 4.73.4

.;;İı;'İİ;";'İhŞ r""""r, +İıİ say,l, Kam, ihale Sözleşmeieri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet lhale

Kİnunun ilgili hükümleri uygulanır.

İlan olunur: l6th6t2020 Şenol Levent ELMACIOĞLU
Babaeski Kaymakamı

Birlik Başkanı


