innln ilanr

uzuxx6pnii ir,qrsi rdvr,rnr HizMET c6rirnlvrn siRr,ici
lli Uzunkdprii ilgesi Ah9 kdyiinii Uzunktiprti-Kegan Duble Yoluna ballayan kiiy i9i 600

Edime
metrelik yolun yaprmr igin C 30-37 basrng dayanrmr srrufrna ait 540 M3 kuru kar6rmh hazrr beton afimr
(nakliye dahil) Iqi Kiiylere Hizmet Gdtiirme Birlili lhale Ydnetmelilinin 18'nci Maddesine gdre Agrk ihale
Usulii ile Ihale edilecektir.
iliqkin
bilgiler agalrda yer almaktadrr:
l- Idarenin
a) Adr
Uzunkiiprii Ilgesi Kiiylere Hizmet Gtitiirme Birlili
b) Adresi
Flalise Hatun Mah. Ozel idare iqhanr Kat: 3 22200fuZUNKdpnUleON
c) Telefon ve faks numaxasl )2845 t3 4106 &. 0284s t3

41

06

2- Ihale konusu yaprm iginin
a)

Nitelifi. tiirii ve miktan

b) Yaprlacagr yer

c) Ige baglama tarihi

Ili Uzunk0prii llgesi Ah9 kdyiint UzunkttprU-KeSan Duble Yoluna
rallayan kdy i9i 600 metrelik yolun yaprmr igin C 30-37 basrng dayanrmr
rmrfrna ait 540 M3 kuru karrgrmh hazr beton ahmr. (nakliye dahil)
:dime ili Uzunldprii llgesi Atrg kdy{i.
Sdzlegmenin imzalandrlr tarihinden itibaren 5 (Beg) gtn iginde yer teslimi
Edirne

yaprlarak iqe baqlanacaktr.
g) Igin siiresi

Yer tesliminden itibaren 45 (Krrkbeg) takvim giinUdlir.

3- ihalenin
a) Yaprlacalr yer

Uzunkdprii Kaymakamhlr Makam Odasr
Fli.ikiimet Konatu
: | 2220'NZ[JNKOPRU/EDiRNE

K

D9 Afustos 2022 Sah giinii, Saat 1l:30
4, Ihaleye katrlabilme gartl arr ve istenilen belgeler ile yeterlik delerlendirmesinde

b) Tarihi ve saati

kriterlerl
TeklifZarfi icinde: (zarfin iizerinde isin sdr. ihale tarihi sasti. idarenin adl. isteklinin adl ticaret

uygulanacak
Drs

unvanr vazrlacak kspah. imzah ve kaseli olacaktrr)
4.1. Ihaleye katrlma $artlan ve istenilen belgeler:
4.l.l.l Gergek kiqi olmasr halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin iginde bulundulu yrlda ahnmrg, ilgisine gdre
Ticaret ve/veya sanayi odasrna kayrth oldulunu gdsterir belge, (Sicil Kaytt Sureti)
4.1.1,2. Ti.izel kigi olmasr halinde, ilgili mevzuatr gereli kayrth bulundulu Ticaret ve/veya sanayi odasndan,
ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundulu yrlda ahnmrg, tiizel kigililin, odaya kayrth oldulunu gdsterir
belge, (Sicil Kayrt Sureti)

4,1.2. Teklif vermeye yetkili oldulunu gdsteren imza beyannamesi veya imza sirkiileri
4,1.2.1. Gergek kigi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4,l,2,2,Tnzel kiqi olmasr halinde, ilgisine gcire tiizel kiqiliSin ortaklarr, iiyeleri veya kurucularr

ile tiizel

kiqililin ydnetimindeki gdrevlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamammrn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasr halinde, bu bilgilerin t0miinii gostermek iizere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarr gcisteren belgeler ile tiizel kigiligin noter tasdikli imza sirkiileri,
4.1,2.3. Vekaleten ihaleye kahlma halinde, vekil adma diizenlenmig, ihaleye katrlmaya iligkin noter onayh
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3 $ekli ve igerili idari qartnamede belirlenen gegici teminat,
4,1,4, ihale konusu i$in tamaml veya bir krsmr alt yiiklenicilere yaptrrlamaz.
4.1.5. ihale dokiimanr satrn aldrlna dair belge.
4,l,6.Tnzel kiqi tarafrndan iq deneyimi gdstermek i.lzere sunulan belgenin, tiizel kiqililin yansrndan fazla
hissesine sahip ortaprna ait olmasr halinde, ticaret ve sanayi odas/ticaret odasr biinyesinde bulunan ticaret
sicil memurluklan veya yeminli mali mi.iqavir ya da serbest muhasebeci mali mfl$avir tarafindan ilk ilan
tarihinden sonra diizenlenen ve diizenlendili tarihten geriye do$ru son bir yrldt kesintisiz olarak bu qartrn
korundu$unu gristeren belge.
4,l,1.Ihale Doki.imanr ekinde verilen, Taahhiitnameler ve i9 Bitirme Belgesi veya miihendislik diplomasr
dosyada sunulacaktr.

l.f .f. if,uf.V" Ortak girigim olarak teklif verilmesi durumunda; ortak giriSim beyannamosi, her bir ortak igin
de ortaklarrn her birinin istenen belgeleri ayn a),n sunmak zorundadrlar. Ig Kendisinde kalmasr
halinde noter onayh ortak girigim yaptlacaktr.
4,1.9. Kdylere Hiznet Gdtiirme Birlili ihale Ydnetmelipinin 11. maddesi (c) ve (q) bentlerinde yer alan

"Kesinlegmig Sosyal Glivenlik" ve "KesinlEmig Vergi Borcu" olmadrlrna dair belgeler. Bu belgelerin
secerlilik siireleri kendi mevzuat hiikiimlerine uygun olacaknr.
iq zarfrn iginde( zarfin iizerinde igin adr, ihale tarihi saati, idarenin adr, isteklinin adr ticaret unvanr
yazrlacak, kapah, imzah ve kageli olacakfir.)
4.1.7. gekli ve igerigi idari $artnamede belirlenen teklif mektubu.
4.2. Mesleki ve Teknik yeterlige iligkin belgeler ve bu belgelerin tagrmasr gereken kriterler
ilk ilan tarihinden geriye dogu son on be; yrl iginde bedel igeren bir siizlegme kapsammda taahhiit edilen
ihale konusu ige benzei iglerdeki deneyimini gdsteren ve teklif edilen bedelin, % 50 orantndan az olmamak
iizere tek sdzleqmeye iliqkin iq deneyim belgesi, 19 ortakh[rnda, pilot ottagm istenen asgari i9 deneyim
tutannrn en ar% gO'ini,di$er ortaklarrn her birinin ise, istenon asgari i9 deneyim tutannln en azYo 2O'sini,
istenen asgari ip deneyim tutannl saglamasr zorunludur. i9 ortakhfrnda, pilot ortagln istenen asgari i5
0/o 40'mdan
deneyim tritanmn tamamlnr saglamasl halinde; diler ortaklar, istenen asgari i9 deneyim tutarnrn
az olmamak iizere, benzer ige ait olmayan bir yaprm igine iligkin belge sunabilirler' idari $artnamede detayh
olarak incelenebilir.
4.3. Bu ihalede benzer i9 olarak kabul edilecek igler ve benzer iglere denk saytlacak mlihendislik ve

mimarhk btiliimleri:
yiiriirliile
+.q.1. Su lhut"A" benzer ig olarak I 1.06 201 I tarih ve 27961 sayrh Resrni Gazetede yaymlanarak
Karayolu
(A)
AIt Yapr iileriY'Grup
nir"n i"ot111 itlerinde Benzer i9 Gruplan Teblili ekinde yer alan
kabul edilecektir.
i9
olarak
benzer
agrsmdan
iEler,
19
Deneyimi
belirtilen
lgleri llityapiUstyapr)
i9 veya benzer iglere denk
konusu
ihale
mizuniyet
beigeleri/diplomalan
t{iinendislili
du inat"Ai insaat
sayllacaktlr.
5. ihale Dokiimanr ve ternin edilebilecefi

yer:

No.lu hesaba, ihale
istekli
-f,"""r"Halkbank Uzunktiprii gubesi nezd'inie bulunan TR020001200933600016000093
sonra ihaleye ait
ettikten
teslim
TL) yatrrarak, makbuzu idareye
iq. iiisLi" 250,00'TL

iikiyiizelli

ala|ilir. Ihaleye tekiif veresek olanlann ihale dokiimanmr satln almalarr zorunludur' Aynca Ihale
Dokiimanr Birlik merkezinde gdriilebilir.
6. Tekliller :
verecektir. ihale sonuou, iizorine ihalo yap an
e . t. istettiter tet<tiflerini, Birim Fiyat Teklif Bedol tlzorindon
istekliyle Birim Fiyat Teklif Bedel sdzleqme imzalanaoakfr'
(otuz) takvim giinii olmahd['
6.2. Vlribn tekliflerin gegerlilik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az 30
konagr 1 11at UZUNK$PRU6.3.Teklifler, ihale tarih ve s""tine taaar Uzunkdprtl Kaymakamhlr HUkiimet

Ooktimanr

EDiRNE adresinde lhale Komisyonuna verilecektir.
7. Gegici Teminat ve temingt olarak kabul edilecek delerler
gegici
z.t. irt"ttit", teklif ettikleri bedelin % 3'iinden az oliamak iizere kendi belirleyecekleri -tutarda
Birli[in Halkbank Uzunk'oprii
teminat vereceklerdir. Gegici teminatm nakit olarak yatmlacaksa,
No.lu hesabma yatmlaoakt,r' Verilen teminat
iuU.ri n.raina. bulunan TR020001200933600016000093
teklifi gegersiz saytlacak ve
miktan teklif edilen bedelin % 3'iinii kargrlamadrlr takdirde yiiklenici firmamn
(ihale
Gegici teminat oiarak sunulan teminat mektuplarrnda gegerlilik sgresi
J"-gJunairr"v"
"lnmayacaktrr.
en az 120 (Yuzyirmi) gun olmahdrr'
giiiii tarihi itibanyla)

1.

z.
-

DiEer Hususlar:
halinde aynt gtin, tebli[in
Kesinlegen ihale karannrn istekliye elden yazrL olarak tebli! edilmesi
postaya verilmesi halinde takip eden yedinci gifn tebli! tarihi sayrlacaktr
gii'nden itibaren beg gtin iginde, iizerine ihale kalan
kesinleqen ihale kararurn tebjig tarihini izleyen
irt.niy", teblig tarihini Lruvin U"l giin igind€ kesin teminatr vermek suretiyle sdzleqmeyi

teblii edilir veya iadeli taahhiitlii mektup ile-tebligat adresine
giin karann
suretiyle bildiriiir.- Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci

imzalamasr hususu imza karSrhEr

;;ffi;rk
3.
4.
5.
6.
7.

imzalamadrlr takdirde Kdylere
istekliye tebli! tarihi sayrlrr. ihale tizerinde kalan_yiklenici sdzlegme
uygulanacaktrr.
milelyideler
iirm"t COtiirite nirligi lhale VOnetmelili do[ruliusunda cezai
ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir'
geri iade edilmeyecektir'
Her ne suretle olursa olsun ihale saatine kadar komisyona verilen toklifler
Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Bu yaprmda ifin tamaml igin teklif verilecektir'
Birl-ik Enctimeni ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir'

8.

9'

idare, biitiin toklifleri reddedorek ihaleyi iptal etmokto serbesttir. ihale iptal nedeniyle istekliler
Birlikten herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
Yaprlacak ihale, 5355 Sayrh Mahalli Idare Birlikleri Kanunu, Uzunkdprt Koylere Hizmet Giitiirme
Birlili Tiizii$i ve 28/0412007 tarihli Resmi Gazete'de yayrmlanarak yiiriirliige giren K6ylere
Hizmet Gdtiirme Birlili lhale Yonetmeligi kapsamrnda olup, ihale siireci agrsrndan +n4, qTs ve
28E6 saylt Kanunlara tabi defildir. Ancak 06/03/2007 tarihinde 5355 sayrlr Kanuna eklenen Ek 2.
madde gergevesinde 4734 ve 4735 sayrh Kanuna gdre yasaklanmrg olan kigi ve firmalar ihalelere
giremez.

Birlilimiz 4734

say:/'r K.i.K. 53 tincii mad. dayanrlan trralelere Kargr Yaprlacak idari Baqwrulara
Ait Ydnetmelik mevzuatrna tabi deEildir.
1 f . ihale, ekonomik ve verimlilik agrsridan en avantajh teklife g6re belirlenecektir.
12. ihale komisyonu gerek giirdii$i takdirde, tekfif mektub*u ile yanh olarak teklif olunan bedel
komisyonca uygun gtiriilmedipi veya tekliflerin aynr oldulu durumlarda, komisyon ihaleye katrlan
ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazrh olarak yenilemelerini isteyebilir.
13. Iqe ydnelik olarak herhangi bir gecikme fuzi, ftyat farkr ve Eskalasyon gibi ek iidemeler

10.

yaprlmayacaktrr.

14.
15.
16.
17.

Ige ait 6deme hak ediglere istinaden idare tarafrndan yaprlacaktr.
Hak edig ddemeleri, Gegici Kabul yaprldrktan ve Odenek aktanld*tan sorua yaprlacaktr.

Ihale dokiimanrnda belirtilrneyen hususlara ilanda yer verilemez,
Yaprlacak olan ihalelerde ekonomik olarak en avantajh fiyat teklifi veren isteklilerin herhangi bir
sebeple taahhiidtinden vazgegmesi halinde gegici teminatlarr bilik adrna irad kaydedilecek olup,
Kdylero Hizmet Gdt rme Birlili lhale Y0netmeliline gdre cezai mtieyyideler uygulanacaktr
18. ihale ilanrnda belirtilen husuilara iligkin titm detaylar idari qartnamo ve s6zlesme tasar$nda
belirtilmi$tir. Herhangi bir htktim olmayan ya da tereddiit hAsrl olan konularda 4734,4735 ve 2886
sayrlt kanunlar ve Yaprm igleri Genel $artnamesinde belirtilen hiikilmler esas afunabilir. Buna iligkin
ihale komisyonun alacalr kararlara g6re hareket edilecektir.
19 Ceza ve yasaklamalara iliqkin olarak birlikler tarafrndan yaprlan ihalelerdeki yasak fiil veya
davrantglar ile cezalara iligkin hususlarda, Kdylere Hizmet Gdtiirme Birligi ihale yonetmeligi
5 S.madde hlikitmleri uygulanrr.
20. Bu igin iptal edilmesi veya onaylanmamasr durumunda istekliler peginen bilgilendirilmiq
saylmalanyla birlikte herhangi bir hak talebinde bulunulmayacaktr. 19,07,2022

t--,{-a-?\
Hskan Yavuz ERDOTCAN
Kaymakarn

Birlik Bagkanr

