
7.1,6 Şeklive İçeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu

7.1.7 Teklif edilen bedelin 7,3'ünden az olmamak üzere geçici teminat,(Bu Şartnamede belirlenen geçici
teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Aitıntaş
Köylere Hizmet Götürme Birliğinin T.C. Ziraat Bankası Altıntaş Şubesindekl TR810001000466331590195001
no'lu hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.)

Z.1.8 İnale dokümanını satın aldığına dair belge.

7.1.9 İhale konusu iş veya benzer.işlere ilişkin iş deneyim belgesi. İş deneyim belgesiteklif edilen bedelinin
o/o 20 oranından az olmayacaktır. İş deneyim belqesi olarak mezunivet beloesi {diplomal is deneyim belçesi
olarak değerlendiriimeyecektir. Alımı yapılan mai ıçin TSE beigeierıtğı(ııfleri kapsamında sunuiacaktır.

a- İlıale dokümanı, Cumhuriyet Mahallesi Kanarya Sokakta No:2 adresinde buiunan llçe Ozel ldare
Müdürlüğü, Birlik Müdürü odasında ücretsiz görülebilir ve 100,00 TL 'ye aynı adresten temin edilebilir.
lhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın aImaları zorunludur.

9 - Bu İhaleye yerli istekliler katılabilecektlr.

10- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

11-İhale Attıntaş Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Birlik Encümeni huzurunda yapıtacaktır. İhaleye
katılacak istekli|er, tekliflerini en geç 3111212019 günü saat 14:00'a kadar Attıntaş İ|çesi Köylerine Hizmet
Götürme Birliğine elden teslim edeceklerdir.

12-Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecek oiup, veriieıı tekiifieriıı geçerliiik süregi ihııie tarihindeıı
itibaren en az 90 takvim günüdür.

13- Diğer Hususlar;

a1 İnale süreci 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan K.H.G.B. İnaıe yönetmeliği'nde
belirtilen usül ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

b) Birliğimiz2886,4734,4735,5832 ve 50198 sayılı kanunlara tabi deği|dir. Ancak, ceza ve yasaklara ilişkin
hususlarda;4734,4735 ve 2886 sayılı kanunun ilgili hükümleri uygulanır. (KHGB ihale yönetmeliği madde
55)

*1 İlıal* dokümanında bulunmayan husustara ilanda yor
dokümanında yer almaktadır. İlanda yer a|mayıp ta
dokümanına riayet şarttır.

d) İhaleyiyapıp yapmamakta ve yapılan ihaleyifesh etmekte Birlik Encümeni yetkilidir.

İlanen duyurulur.
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2019 Yılı eX XÖYnrS Programı Altıntaş İiçesi Köylere GSM Modüllü DebiAyariı Klorma öihazı Alımı ve

lüontai lşl.

İlçerniz Akçaköy, A|ıncık, Alibeyköy, Altıntaş, Aydıniar, Aykırıkçı, Beşkarış, Çakırsaz, Çayırbaşı, Eymir,
Gecek, Genişler, Gökçeler, lşıklar, Karaağaç, Mecidiye, Murathanlar, Osmaniye, Oy§u, Pınarcık, $araycık,
Sevdiğin, Şanlıyuıt, Üçhüyük, Yatnızsaray, Yenikaraağaç, Yeşilyurt, Yolçatı,- Zafertepe Çalköy Köyierine
G$M Modüllü Debi Ayarlı Klorlama Cihazı Alımı ve Montaj işi K.H.G.B. İtıals Yönetmeiiğinin 18. rnaddeşino
göre açık ihale usulü ihale edilecektir. İhaleye ilişkin bi!giler aşağıda yer almaktadır.

1 -iDAREyH ıir giıçiırn:
a} AiI
b} ADRESİ

:Altıntaş İ!çesi Köylerine Hizmet Götürme BirIiği Başkanlığı
:Cumhuriyet iJ|ah. Kanarya SK, No:2 Altıntaş-Kütahya

c} TELEFCIN NUMARA§! ; a.274.311 20 a7

d} FAK§ İ{UMARA§ı : a.274.311 36 31

2_i HALENIN ADı, ı.ıirrı_iĞi, rüRü VE MİKTARı :

2019 YıIı EK KÖYDE§ Programı Altıntaş İlçesi Köylere GSM Modüllü Debi Ayarlı Klorma Aihazı Aiımı ve
Montaj işi.

3-1şlN süREsl : Yer tesliminden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günü.

4-UYGULANACAK İrlll_e USULÜ : Açık İhale usulüdür. (Ayrıca İhale Komısyonu Köylerg Hizmet Götürme
Bİrliği İhale Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince isteklilerin tekliflerinl yazılı olarak yeniiemelerini
isteyebilir.}

5_ ıHALE TARİHı_SAATı ı 31tl2t2}19 _ Saat 14:00

6- İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 gün içinde yer teslimi
yapılır. Yer teslim tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim gününde iş bitirilecektir.

7- KAT|LMA ŞARTLAR| VE İSTENİLEN BELGELER: İsteklilerin ihaleye katılabiimeleri için aşağıda sayılan
belgeleri teklifleri kapsam ında şunmaları zorunludu r.

?.1 İhaleye katılma şaıtları ve istenilen belgeter:

7.1.1 Tebligat İçin Adres Beyan;ayrıca irtibat için telefon numara§ı ve faks numarası ile slektronik posta
adresi
7.1.2.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret velveya Sanayi Odaşı veya ilgili Meslek Odaşı Belgesi,
7.1.2.1.Gerçek kişi oiması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret velveya sanayi
odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde buiunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,

7.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk
ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yıida alınmış, tüzel kişiliğin odaya
kayıtiı olduğunu gösterir belge,

7.1.3. Teklif vermeye yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannameşi veya imea sirküleıi;
7.1.3.'l. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

7.1.3.2.Tüzel kişi olması halinde, iigisine göre tüzel kişiiiğin ortaktarı, üyeleri veya kurucuiarı ile tüzel
kiŞilİğİn yönetimindeki görevlileri beliıten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bİr Tİcaret Sicil Gazetesİnde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzeıe ilgiii
Tİcaret Sicİİ Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkü|eri,

7.1.4 Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 11. maddesiıde belirtilen,,ihaie dışı bırakılma
durumlarından" birine sahip olmağına dair taahhütname,

7.1.5 Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İnale Yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilen ,oihaleye
katılamayacaklar" arasında bulunmadığına dair taahhütname


