
T.C. 
ÇİÇEKDAĞI KAYMAKAMLIĞI 

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN 

İHALE İLAM 

ÇİÇEKDAĞI İLÇESİ BÜYÜKTEFLEK KÖYÜ İÇMESUYU TERFİ HATTI, OG F.NH VE MOTOPOMP 
YAPIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR. 

1-) idarenin 

a) Adı :  Çiçekdağı Köylere Hizmet Götürme Birliği  
b) Adresi  :  Hükümet Konağı No: 1/2 Çiçekdağı /  KIRŞEHİR 
c )  Telefon -  Faks Numarası :  0-386 612 20 06 -  0-386-612 20 14 
d )  Elektronik Posta Adresi  :  
2-)  İhale Konusu İsin 
a) Adı :  ÇİÇEKDAĞI İLÇESİ BÜYÜKTEFLEK KÖYÜ İÇMESUYU TERFİ HATTI, OG 
ENII VE MOTOPOMP YAPIM İŞİ 
b) Niteliği ,  Türü ve Miktarı:  İÇMESUYU TERFİ HATTI. OG ENH VE MOTOPOMP YAPIM İŞİ 
c) İşe Başlama Tarihi :  Sözleşmenin lebliği  tar ihinden i t ibaren (3)  iş  günü içinde yer  tesl imi yapılarak,  en geç 
(5)  takvim günü içinde işe başlanacaktır .  
d  )  İşin Süresi:  Yer tesl iminden i t ibaren 60 takvim günüdür.  
3-) İhalenin 
a )  Yapılacağı Yer : Kaymakamlık Toplantı  Salonu -  Çiçekdağı /  KIRŞEHİR 
b ) Tarihi -  Saati  :  29.06.2020 -  saat :  11.00 
c )  İhale Şekli  :  Açık İhale Usulü 
d )  Son Teklif  Alma Tarih ve Saati:  29.06.2020 -  saat: 10.45 

e ) ihale Dosyası ve Dokümanının Görüleceği ve Satın Alınacağı Yer ve Bedeli:  
İhale dokümanı Çiçekdağı  Köylere Hizmet Götürme Birl iğinde görülebil i r .  

• 

f)  işin Yapılacağı Yerin Görülmesi:  İşin yapılacağı  yeri  ve çevresini  görmek,  incelemek,  taahhüde girmek için 

gerekli  olabilecek tüm bilgi ler i  lemin eimek isteklinin sorumluluğundadır .  Teklif ler in değerlendir i lmesinde is teklinin 
iş in yapılacağı  yerleri  incelediği  ve teklif ini  buna göre hazır ladığı  kabul  edil i r .  

4-) İhaleye Katılabilmek İçin İstekli lerde Aranılan Şartlar,  Belgeler ve Yeterlik Kriterleri  :  
a )  Tebligat  için adres beyanı;  ayrıca ir t ibat  için telefon numarası  ve faks numarası  i le  elektronik posta adresi ,  
b  )  Bu şartnamede belir lenen geçici  teminat .  

c  )  Teklif  vermeye yetki l i  olduğunu gösteren İmza Beyannamesi  veya İmza Sirküleri ,  
ç)  Gerçek kişi  olması  hal inde,  noter  tasdikl i  imza beyannamesi .  

d)  Tüzel  kişi  olması  hal inde,  i lgisine göre tüzel  kişi l iğin ortakları ,  üyeleri  veya kurucuları  i le  tüzel  kişi l iğin 

yönetimindeki  görevli ler i  bel ir ten son durumu gösterir  Ticaret  Sici l  Gazetesi  veya bu hususları  tevsik eden belgeler  
i le  tüzel  kişi l iğin noter  tasdikl i  imza sirküleri .  

e)  Tüzel  kişi  is tekli  tarafından sunulan iş  deneyim belgesinin,  aynı  tüzel  kişinin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ai t  olması  hal inde sunulacak İş  Deneyim Belgesinin Başka Bir  Tüzel  Kişiye Kullandır ı lmayacağım» İl işkin 
Taahhütname. 
f)  Kİ 1GB İhale Yönetmeliğinin I İve 12.  maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına i l işkin taahhütname 

g )  Vekaleten ihaleye katı lma halinde,  is tekli  adına katı lan kişinin noter  tasdikl i  vekaletnamesi  i le  noter  tasdikl i  imza 
beyannamesi. 
ğ) İhale dokümanının sat ın al ındığına dair  belge 

h)  Vergi  borcu yoktur belgesi  (son teklif  verme tarihindeki  ay içerisinde düzenlenmiş olacak) 

ı )  SGK borcu yoktur belgesi  (son teklif  verme tarihindeki  ay içerisinde düzenlenmiş olacak) 
i )  Şekli  ve içeriği  bu Şartnamede belir lenen teklif  mektubu,  
j )  Ticaret  s ici l  gazetesi  

k )  Mevzuatı  gereği  kayıt l ı  olduğu Ticaret  ve/veya Sanayi  Odası  Belgesi .  

I)  Gerçek kişi  olması  hal inde,  i lk i lan veya ihale tar ihinin içerisinde bulunduğu yı lda al ınmış i lgisine göre Ticaret  
ve/veya Sanayi  Odasına veya i lgi l i  Meslek Odasına kayıt l ı  olduğunu gösterir  belge,  

m) Tüzel  kişi  olması  hal inde,  mevzuatı  gereği  tüzel  kişi l iğin s ici l ine kayıt l ı  bulunduğu Ticaret  ve/veya Sanayi  
Odasından,  i lk i lan veya ihale tar ihinin içeris inde bulunduğu yı lda al ınmış,  tüzel  kişi l iğin sici le  kayıt l ı  olduğuna dair  
belge,  

n )  Vergi  borcu yoktur belgesi  ( ihale yapılan ay içinde al ınmış olacak) 
o)  Yer gördü tutanağı  

ö  )  İsteklinin iş  ortaklığı  olması  hal inde,  şekli  ve içeriği  bu şartnamede belir t i len iş  ortaklığı  beyannamesi .  


