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BARTIN VALİLİGİ

MERKEZ İLÇE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİGİ

İHALE İLANI

MEKEÇLER GRUP İÇME SUYUYAPIM 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 yer
almaktadır:

1ı~~-l:_niı_ı_ _ _ _
Gı-)Adı .. :_:)Merkez İl_çe KGylerine Hizmet Götürme BirliğL___________ _ _j
•- b) Adresi ..... - _ __ __ __' _:_i Bartın_Yaliliği Kemerkö~ü_Mah. ElmalıkSok. No:3 Merkez/BARTIN !

c) Telefonve faks No . : \__Q QIŞ)_?P _10 ~l}"'._0_(3]_8)_?2,l__SJ__Şt ----;
d) Elektronik Posta · : ! bartin.khgb@gmail.com

11 . 2- İhale_lrnnusu ya]!_ımişinin ------~
1 ' ) Nit liği T" .. M'H . : . 1 Terfi hattı, terfi binası, depo imalatları ve bu kapsamdaki elektrik işleri, kazı vb. !
j ! a ı e ıgı uru - ı<: arı · imalatlara ait muhtelif i kalemleri. l
il f"b)Yapiiacağı yeı· ' : Bartın Merkez İlçeye Bağlı Mekeçler köyü ---,

: c) !§~ b~~la°:a tarihi---------! : Sözleş~e ~kabin~~ 5 gün içinde y~r teslimi g~rçel~le.~ti~ilecektir.
:_ç) Işın smesı : : Yer teslımınden ıtıbaren 75 (Yetmışbeş) takvım gı.ı.,____n_u_du_r_. __,

3- İhalenin.. -----·-----------_ a) Yapılacağ~yer • : 1 Baıtın Valiliği Ana Hizmet Bi!l_a.~~__ç~ıpi ql1~n __T_o..,Lp_la_n_tı_S=-a_lo=-n_u'----------<
. b)1_'arJhi ve saati _ : · 20(9~!~~~ _Ş?-!!_G!i":~tŞa;ıt_;_l§._Q9 ····-··· --------------------· .

I ;ı:ıı;_ıı1eye 1<atıi~biim.-şOt'iiarı ve iSieıillönbeiıieiör iie YOierlikiieğ<rıO.;diWesınde uyguı.;;,;caı< kriterıer:- - "
ı , 4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
i.
1 -~Ü.1. Tebligat için Adres°ıieyanı, ayı~ıca irtibat-içi~ tei~fÖ:ı;_-~uma~as~, fak;~~~~a;;,-cl~l~tronik posta adresi.
ı 4.1.2. Mevzuatı gereği 2022 yılı içerisinde alınmış, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1 _ ~1.3. Teklifven~~etkili olduğ_ı:!~u gösteren İmza Bey'--Ca=n=n=a:.:::.m::..:e:..::.s::..:i /:.....:1:::::..m=z=a:.:::.S::..:ı=·r-=k:.:::.üs::..:iıc..t.. , __,
1 4.1.4. Birim Fiyat TeklifMektubu ve Teldif Cetveli. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren

:.... 30 (otuz) gündür.
1 4.1.5. Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere Geçici teminat. Geçici teminat olarak sunulan teminat

ı~e!~~~~~~~ü._ı~_beli!:tilmelidir. Geçici teminat süresi ihale tarih!fiden itibaı·en en az 60 (altmış) gün olmalıdır.
: 4.1.6. İş ortaklığı (Ortak Girişim) oluşturmak sın-etiyle ihaleye teklif verecek istekliler için İş Ortaklığı
: Beyannamesi. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, İş ortaklığını oluşturan her bir ortağın, İdari

Şartnamede ~elirt!len ilgili_~~lg~er! ı'l:Y.!:!_~y_!~Un!!_l.~iı z<:mmludur.___ _ _ _ __J
: 4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli
vekaletnamesi _ile_noter_tasdikli imza beyann_aınesi, _J
4.1.8. Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek 1

, odasından, 2022 yılı Eylül ayında alınmış, İhalelerden yasaldı olmadığını gösterir İhale Durum Belgesi. _ i
' 4.i.9.'liıafe Dokümanınm Satın Alındıgina Dafr-ıiefge. üiafo cföküınari bedeli, -Bartiii-Med(ez tıçe-Köyleriıı~- -- - '
· Hizmet Götürme Birliğinin, Halk Bankası Bartın Şubesinde bulunan TR52 0001 2009 2530 0012 0000 07 IBAN
: numaralı hesabına yatırılacak ve dekontu ihale dosyası içinde sunulacaktır.
, 4.1.10. Teklif edilenbedelin_en az_%50 si kadar İş Deneyim _Belgesi. -:=- ------------------------------\
' 4.1.11. İşe ait idaı·i şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde ve Köylere

Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. ve 12. Maddelerinde beliıtilen durumlarda olunmadığına dair
Yazılı Taahhütname.-·--- ·--·--·-· .,_ --------·--- ----

-- - ··-------------------------------~--- ·--··--------------------- .
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l ·. 4.1.13. Ekonomik ve Mali Yeterliğe Ili~kin Belge,jstenilmemektedir --············· --~-----------__\
. _:l:.J.14. Anahtar Teknik. P~rson~l1_i~t~_11i!ıı:ı~n1:~ktedit, _ _ ··-------·_.!
,__4.ı.15. ~apı Araçları_!_aa~hü_!~~~j~!_eEi!~~nekt~dir:. _ ~-- _

. şagı a aranan şart ara uygun, emı ersone aa u namesı

Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri

1 Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi En Az 3 Yıl Deneyimli

1 5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak işler ile mühendislik ve
! : mimarlık bölümleri:l 5.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler; 19/06/2018 tarih ve 30453/m sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım

1

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 Tesisi yapımı işleri benzer iş olarak kabul

. edilecektir.l · s.t Benzer işe ·aeıiic -s-ayılacalonühenclislil< veya-mTmarlıkbölümü: İnşaat Müh~ndisliği böli.~düı:~ -------

1 r -6~~i~~kBirlikyö~ıetmeliği _ 18 inci Maddesi gereğince Açık İhale usulü ile yapılacaktır: ------·
! · 7. Ihaleye sadece Yerli istekliler katılabilir..1 -8. T~ldiflerin Sun~~;-;ı.::.::~İd:::.:a:::.:r=-i --=Ş=artn=a=m=e-=n.:..:.in-23-.-M-ad_d_e_s-in_d_e_b_e_liı_t_ı·ld_i_ğ_i_şe_k_il_d_e_y_a_ı-lır-.-----------ı
il 9. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhaleye teklif verecek olan isteklilerin, ihale dokümanını satın
. • almaları zorunludur. İhale dokümanı, İdarenin adresinde görtilebilir ve 1.000,00 -TL karşılığı satın alınabilir. İhale
! dosya bedelinin idareye ödenmesi halinde ihale dokümanı istekliye e-posta yolu ile gönderilebilir.
1 10. İhale Başvuru dosyasının teslimi; ihale tarih ve saatine kadar ihalenin yapılacağı adrese yapılır. Posta ile veya

,. iadeli taahhtidü_olarak teklif verilemez ve buş~ilde gönderilen teklifler d~ğ~rlendirm~y~_almmaz=·---------ı
: 11. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
· sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, Birim Fiyat
Sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi Teklif verilemez.

1 ' ~t~::=~~~~:ı=~!~EE~:~irli~;, ~~yler: ~i=et ~ö,:~ Brrli~!h~e~:~~~~~
' . tabidir. ıenğıne \

! 15. Birli!~ İhale\7önetmeliğr39 uncu Maddesi gereği ayrıca yazılı teklif alınabileceğinden isteklilerin şahsen veya
: vekaleten katılımı gerekmektedir.· 16. İhale Komisyonunun karar--'-ı =ü:_:.__ze_r_in_e_İ.-d-aı-·e-,-v-e-ı·i-lm--ı. ş_o_l_an-bu-.. tü-..-n-t-el_d_ifl_e_r_i -re_d_d_e-de_r_e_k-ih_a_l_ey_i_i_pt_a_l_etm-e-----ı

1 ~ serbestisine ~~~ip~iı·: -------------------------·

------------ ---------

- -·-··-···--- -----·- ------ --·-· ---------- --- --· ·-·--.----- -- . ------------------------

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

İLANEN DUYURULUR

13/09/2022
\_A.

Abdullah AKDAŞ
Vali Yardımcısı
Birlik Başkanı
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