
l-İtıale konusu yapwt ilşıiııin
a) Niteliği, türü vş miktarı

b) Yapılacağı yer
c} İşe başlama tarihi

ç} İşin sürcsi

3- İ}ıaienin
a)Yapılacağı yer

ixs* BuRHANlyE Köy içi yoı vAnTıRıLAcAKTıR
çlr,iı-ixKöv K*üıvıAKAMLıĞı KöyLHRH HlzMET cöTüRM§ BlRLlĞl

Burhaniye Köyü Köy içi Yol lXSl Yapımı İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale
Yönetmeiiği'nin'!8 inci rnaddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

i,lşl(iü",ı ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin

a} Adresi ,.ü,;

b} Telefon ve faks nunıara§ı
c} Elektronik Posta Adıesi
ç1 İnale dokümanının göı,ülebiieceği internet adresi

: Burhaniye Köyü Köy İçiYo! İKSA Yapım işi.

: yalova İıı, çıftıırıöy İlçesi Burhaniye Köyü
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten

b)Tarihi ve şaati

itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.

: Yer tesliminden itibaren 60 (atmış} takvim
günüdür.

: Çiftlik Mahal|esi Atatürk Gaddesi Hükümet
Konağı Köylere Hizmet Götürme Birliği
Başkanl ığ ı Çiftl i kköy/YALOVA

: 2510211914:30
+. İhaleye katılabilme şıırtları ve istenilen belgeIer ile yeterlik değerlendirmesinde
uygu lanacak kriterler:
4.1. İhaieye katıirna şa(lıırı ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye y=tkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2"1. Gerçek kişi oirniısı l"ıalinde, noter tasdikli imza beyannameşi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması lıalinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi, bu bilgiier,n tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması haiinde,
bu bilgilerin tümünü göst,ırmek üzere ilgili Ticaret §icil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüztıl kişiliğin noter tasdikli irnza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şannamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede be|irlenen geçici teminat.
4.1.5.İhate konusu işte alt yüklenici çalıştırılamaz,
4.1.6 Tüzel kişi tarafıntiaı iş-d3neyim! göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi
odası/ticaret odası bünyeısinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest
muhasebeci, yemin|i ırıali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düz,ııılenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şaıtın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve maii yeterliğe iIişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdare tarafından ekonomık ve maliyeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Iş deneyim belge}eri:
4,4.Bu ihalede benzen iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler.

Üst Yapı(Betonarme Bina İmalatı) ve İksa/istinat imalatları
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği Diploması (İş Deneyimi Tutarının Hesaplanmasında Mezuniyet
tarihinden ihale tarihine kadar Her bir yıl için 250.201,ü dikkate alınacaktır}
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
Z. İhale dokümanının görülm6§i-ve satın alınması:
7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TL (ikiyüzeIli Türk
Lirası) karşılığı Çiftllkköy Kaymakam!ığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinden
satın alınabilir.
7.2. İhaleye tekllf verecel< olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihaIe tarih ve saatine kadar Çiftlikköy Kaymakamlığı Köylere Hizmet
Götürme Birliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadelitaahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. lhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu
ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. lstekliler teklif ettikler] bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen teklıflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (atmış) takvim
günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. İdare ihaleyi yap|p yapmil?tdkta serbesttir.
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