irrar,B iraNr
Babaeski İlçesi 6 Köye Yangrn Söndürme Su Tankeri Alım İşi Köylere Hizmet Göttirme
Birliği İhaüe Yönetmeliğinin l8. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
İlan Tarihi

: |9109/2022

l) İdarenin
a) Adı

:

b) Adresi
c) Telefon
d) Faks
e)

e3osta adresi

Babaeski İlçesi Köylere Hizmet Götiirme Birliği
: Hükümet Konağı 3.Kat Babaeski/Kırklareli
: 0288 5L2 |0 42
:0288 5|277 78
: babaeskibirlik@gmail.com

2) İhalenin
a)

Adı

b) Niteliği, Türü ve

:

Babaeski İlçesi 6 Köye Yangrn Söndürme Su Tankeri Ahm İşi
Açık İhale Usulü ile, 6 adet 5 Tonluk Yangın Söndürme Su Tankeri

:

Babaeski İlçesi Köylere Hizmet Göttirme Birliği

:

Miktan

3) İhale
a)

Konusu İşin
Yapılacağı/Teslim
Edileceği Yer

4) İhale Konusu İşin
a) Süresi/Teslim Tarihi

fl

İhalenin
a)Yapılacağı Yer
b) Tarih/Saat
6) İhaleye

Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 60 gündür.

Babaeski Kaymakamlığı Toplantr Salonu
: 26l a9 12022 P azartesi Saat: 1 1 :00
:

Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler

6.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret velveya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi;
Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret velveya
Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tiizel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tiizel kişiliğin sicile kayıtlı
olduğuna dair belge.
6.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren |mzaBeyannamesi veyaİmza Sirküleri;
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklannın hisse durumlannı ve şirketteki görevlerini belirten, son
durumu gösterir Ticaret sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile ttizel kişiliğin noter tasdikli
imza sirküleri.
6.3.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
6.4.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen Geçici Teminat Belgesi.
6.5.Vekflleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin teklif verTneye yetkili olduğunu
gösterir noter tasdikli veköletname ile noter tasdiklli imza beyannamesi.
6.6.İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı
beyannamesi.
6.Z.İhale dokiimanınrn satın alındığına dair belge.
6.8.Köylere Hizmet Götürme Birliği İhaüe Yönetmeliğinin 11.maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (0,
(g), (ğ) bentlerinde sayılan ihale dışı bırakılma durumlarında olunmadığına ilişkin yazılıı taahhütname.
6.9. ihale tarihinden en çok 1 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 tıelgelerin taşrması gereken kriterler:
7.1.Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelerle ilişkin bilgiler:
a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge
veya belgelere ilişkin bilgiler,
c)Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukandaki belgelerde belirtilen serbest bölge
faaliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukanda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin
yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler
ile tevsik edilir.
Aday veya istekliler imalatçı olduğunu aşağıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edebilirler.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafindan aday veya istekli adına diizenlenen
Kapasite Raporu.
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafindan aday veya istekli adına düzenlenen
İmalat Yeterlilik Belgesi.
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya
Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi
d) İsteklinin alım konusu malı üreffiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyannca yetkili kurum veya
kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
8)İhale dokümanı Babaeski İlçesi Köylere Hizmet Götiirme Birliğinde görülebilir ve aynı adresten
temin edilebilir. İhale Dokümanı Bedeli 250,00 Tl'dir. İhaleye teklif verecek olanlann ihale
dokümanını satın almaları zorunludur. İstekliler ihale doküman bedelini Halkbank Babaeski Şubesi
TR58 0001 2009 5540 0016 0000 32 IBAN numaralı banka hesabına firma adı ve işin adı beliıtilerek
yatırabileceklerdir.

9) Teklifler,2610912022Pazartesi günü saat l1:00'e kadar bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve ttizel
kişilerde temsile yetkili kişiler tarafindan 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.

lO)Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 3O(otuz) takvim günü olmalıdır.
11) İstekliler teklif ettikleri bedelin %o 3 ünden az o|mamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat nakit veya mektup olarak alınır. İstekliler geçici teminatlarını lİirligimizin Halk-bİnk
Babaeski Şubesi TR58 0001 2009 5540 0016 0000 32 IBAN numaralı banka hesabına
yatırabi lecekleridir.
12) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilirler.

l3) Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
l4)Babaeski İlçesi Köylere Hizmet Götiirme Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafindan çıkartılan ve 28
Nisan 2007 gıJın ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Göttirme Birliği Ihale
Yönetmeliğine tabidir. Ancak, Ihaledeki yasak.fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda,4734
sayılı Kamu Ihale Kanunu, 4735 sayı|ı Kamu Ihale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet ihale
Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
İlan olunur:

l9l09l2022

Şenol Levent ELMACIOĞLU
Babaeski Kaymakamı

Birlik Başkanı

