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BARTIN VAL İLİGİ

MERKE Z İLÇE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRL İGİ

İHALE İLANI

KAŞBAŞI-GÜRPINAR-GÖKÇEKIRAN-ALİBAŞ-OKÇULAR-KIŞLA-BAYIRYÜZÜ-ÇAMLIK-EPÇİLER
KÖYLERİNE İÇME S"UYU TESİSİ YAPIM İŞİ

28.04.2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale
Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yeralmaktadır:

1- İdarenin

ı::~~i~.~-:ı-re_s_i __····_····_·--~··_······_····_···_···-_·-·-r1··=~:~~:~;~~:~m;:g~:~,~i~~f.~o::~r~~AR~--··
/ c) Telefon ve faks No 1 : i O (378) 227 10 43- O (378) 227 55 88 ...
/ d) Elek1!~11!~~.?.sta ! .: _l bartin.l_<l1gb@gmail.com . . ... ·--------

,. 2- İhale konusuyapım işini~··,· _ . . . . . . ············-········· .
' i . i Yaklaşık 15,5 km içme suyu hattı, 91 kollektör ve bu kapsamdaki kazı, kollektör .l a) Niteliği Türü - ~~~~ı·ı.. ' · ... odası, ~~l?.!~j,. maslak vb, imalatlara ait muhtelifişJaleınleri. ·

i Bartın Merkez İlçeye Bağlı;
i : Kaşbaşı-Gürpınar-Gökçekıran-Alibaş-Okçular-Kışla-Bayıryüzü-Çamlık-Epçiler1

-----:c---------,--··-·· köyleri . ..
r.~2Jş~ başlama taı:tlıL .. ·-··------j'-=------ı- Sözleşme akabinde.~g_!!~~..i.xl!!~~yer teslim}gerçekleştirilecektir.
i ç) İşin. süresi Yer !~~Hı1:11l1dc)ı~ i!i.h.~~~11 Yüz (1 99)takvim g~~~~~~... .. . ..

: b) Yapılacağı yer

--1!--- i
........... •····· .. J

···········-··i

3-İhalenin

i a) Y._~pıla~ai!Y.eT_. . ...-L :_[ş~fr~~\ı'~ırnği Ana Hizmet Binası Ç~Ş.l11i Ç_ih~}:9.plal1tı Sa~9.l1~ı : b) Tarihi ve saati ! : i 26/08/2022 Cuma Günü, Saat: 16.00

,.. 4 •. ih_aieye.kat~iabilme şartlan ve istenilen belgeler)Ieyeterlikdeğerlendirmesinde. uygulanacak.kriterler: .
. 4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

····-·········.. ······•·••···.. -···· - -..... . _,................ ··--. 4.l.l.~T~!?.Ii.g~t içjı~A<IE~~.~ey~~!~ !:!Xt1-~~_irtibı,ıtjç~n !.~!~f()ı! 11ıırnı:ırı:ıs.ı, faks 1:1!-!1.!.1.!:lt~~!? ~!.~-~~o.ı-ıi~ posta adresi. ..
4,1,2, Mevzuatı gereği 2022 yılı içerisinde alınmış, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
~i~J~-T~klif..y~~~ii~ietkili oldu~~~..g9steren""imza iı~i?.~ri~~·~siTi~i~ sı:;:kffsü, = -

, 4.1.4. Birim Fiyat TeklifMektubu ve Teklif Cetveli. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren
! 30 (otuz) gündür.
f"4~i:s:·Teki~if_e_d-il-eı-1b_e_d_e_lin %3 ünden ai.~ı~;~ak üzere Geçi~ı"t~miiia:t:··aeçi~Tteminat olarak sÜnuian.te~i~at
i.m.ekt_ıı~!~ır.!~<.I: süre beliı1i!ın~l.i4.!~'..Q.~ç.~~t!emin~t sür~~iJ~ale tarihinden itibc_ır~~.~~.~!.~~ (;I.l!!ll•Ş) gün olmalıdır,
/ 4.1.6, Iş ortaklığı (Ortak Girişim) oluşturmak suretiyle ihaleye teklifverecek istekliler için iş Ortaklığı
i Beyannamesi. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, İş ortaklığını oluşturan her bir ortağın, İdari
, Şartnamede.belirt~lenilgili belgele~ayrı. sunmasızorunludur.. . .. .. . . . . ·-
4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli

· vekaletnam~si.i!~ notertasdikli imza ~~Y.c.J:l1.naı1:1est .
. 4.1.8. Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnafve sanatkar odasından veya ilgili meslek
lodasm?an, 2022 Y!lı Ağustos ayında alınmış,İhalelerde~ yasaldı.olmadığ}:mgösterir..İhale D~rum.Belg!si _ )
i 4.1.9. ihale Dokümanının Satın Alındığına Dair Belge. Ihale doküman bedeli, Bartın Merkez Ilçe Köylerine
' Hizmet Götürme Birliğinin, Halk Bankası Bartın Şubesinde bulunan TR52 0001 2009 2530 0012 0000 07 IBAN

ı :. ~ıır.ııar1:1~ı ...h~sil:~!!!1:l_Y.1:l!~r.!.!1:l~1:l!<~.~. .9~!\()ı1!u.fü1:1J~..q()~yas!_İçin.de. sunul1:1cakt!r, _ .....ı 4.1.10. Teklif edilen bedelin en az %50 si kadar iş Deneyim Belgesi.

1
4.1.11. İşe ait idari şartnam~ı;in 10 uncu-;;ddesini~·(aj~-(b),"(c), (d), (e), ·(f) ve (g) bentlerinde ve Köylere

, Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11, ve 12. Maddelerinde belirtilen durumlarda olunmadığına dair
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! 4.1.12 Aşağıda aranan şartlara uygun, Teknik Personel Taahhütnamesi! Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri;
1 Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi En Az 3 Yıl Deneyimlii

! .4.1.13. Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin Belge, istenilmemektedir.
ı 4.i~i4: Ana.ıitarTeknik Persöneı~ Ts1eiifiırieınektec1T· · ·· ·· · ···· ·· · ·-· ·· ·· ·-- · l
/ 4.1.15. Yapı Araçları Taahhütnamesi, istenilmemektedir. --··· --i

-- - - - _.. ··---·-·· ·-···· -------! 5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak işler ile mühendislik ve
LI!J..i~!'.1.!!1.~.~.§Ji.i~!~ıt: -··· -· - ·----.......... .. . ····· . . . .. . . . . . . . ····· ························· . ······· .
! 5.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler; 19/06/2018 tarih ve 30453/m sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım
i İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan (A) Alt Yapı İşleri IV. Grup
/ İçme Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri ile Yağmurlama Sulama Tesisiyapımı işleri benzer iş olarak kabul
/ edilecektir.

6. piaie ş)rüfyö.ııetme)fğ{Işj~ciIvıa~de~_i.g;ı:~ği~~e Açık ihale l!Stllü Üeyapıiacaictıi·.··· -· ..
7. Ihaleye sadece Yerli istekliler katılabilir..

! 8~ T~kiıiiiri~··~funuim.ası:İdari'Şaıtrıamenin 23. Madde~i.nde beliı~rn~iğ{şekilde :t~2ılır. --- .
! 9. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhaleye teklifverecek olan isteklilerin, ihale dokümanını satın
i almaları zorunludur. İhale dokümam, İdarenin adresinde görülebilir ve 1.000,00 -TL karşılığı satın alınabilir. İhale
L ~9.~X~.bedelinin idareye ~.~!1_:IP.:~~i halinde ihale doküman~ istekliye e-posta yolu ile gönderilebilir. .
! 10. İhale Başvuru dosyasının teslimi; ihale tarih ve saatine kadar ihalenin yapılacağı adrese yapılır. Posta ile veya ·/
: i.!:!:~~E taahhut11:1..5_:ı1arak teklifverilemez ve bu şekilde s.9.ı:-ı.i~~:n~n teklifler değerlendirmeye alınmaz. .... ..
: 11. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
i sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, Birim Fiyat
i Sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi Teklifverilemez.112. Kons.Örsi:y:um olarak ihaleye teklif verilemez. . . . .
'ii hıale k~~usu işte alt yüklenici çalıştırılamaz.
14. ·Ba~t;~·M~~~i~~z ilçe Köyie~i~e "iii~m~İ-Götürme Biri~iCKöylere RizırietGötiirme.Birligi iıiaie Yö~etmeliğine
tabidir.

is~Birlik"ıiiale Yönetm~liğC39Ün~u Maddesi gereği ayrıcay;~;ı~ t~fZİif alınabileceğinden ist~kliİerin şahsen vey;-···-
·.vekaleten..katılımıgerekmektedir. . .. . ·- ·-·············· . _
: 16. İhale Komisyonunun kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etme
!.~~!:.~~stisine sahiJ2!~~-------·---------

"' ······ ·---- -------·-···-----···-- ·-------· .. ···-····--·-·---- ·-----------·· -···----·-··-······ ---···· ··--·-···
............-······-···•···· .. -·---------- -·------- ·---- -----···--··-···-- _, .•.••...•.•.....

Bu ilanda ana başlıklar halinde listelenen kriterlerin detayları ile istenilen belgelerin şekli ve içeriği, ihale
dokümamnda açıklanmakta olup, isteklilerin tekliflerini bu doğrultuda hazırlamaları gerekmektedir.

İLANEN DUYURULUR
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19/08/2022

Abdullah AKDAŞ
Vali Yardımcısı
Birlik Başkanı
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