
p ) Ortağı  olduğu veya hissedarı  bulunduğu tüzel  kişi l iklere i l işkin beyanname, 

r)  Şalı  ıs lar  ve şirket  yetki l i ler i  için al ınmış sabıka kayıt  belgesi  (son 1 ay içinde almış)  
s)  Nüfus Cüzdanı  Fotokopisi  (Şirket ler  hariç)  

ş)  Mesleki  ve Teknik yeterl i l iğe i l işkin is tenen belgeler:  

İş  Deneyim Belgesi  
İs teklinin son beş yı l  içinde,  i lk tekl if  edeceği  bedelin en az % 40 oranında gerçekleşt irdiği  idarece kusursuz kabul  

edilen ihale konusu işle  i lgi l i  deneyimini  gösteren tek sözleşmeye i l işkin İş  Bit irme Belgesini  sunması  zorunludur.  İş  

Bit irme Belgesi  kamudan al ınacaktır .  İhaleye girecek olan mühendislerin,  üniversi telerin,  İnşaat  mühendisi  
bölümlerinden mezun olduklarını  belgeleyen diplomalarının noter  onaylı  suret ler ini  sunmaları  hal inde iş  deneyim 

belgesi  aranmaz.  
Bu ihalede benzer iş  olarak kabul  edilecek iş ler  :  
Bu ihalede benzer iş  olarak İçme Suyu İşleri ,  Kanalizasyon ve Alt  Yapı  ve Üst  Yapı  İşleri ,  İnşaat  İşleri  kabul  
edilecektir .  İhale konusu iş  veya benzer işe denk sayılacak Mühendisl ik Bölümü İnşaat  ve Hari ta  Mühendisl iğidir .  

S.No: Nitel iği  :  Adedi :  Deneyim Süresi  :  
1- İnşaat  Mühendisi  1 En az 2 yıl l ık 
2-  .  Hari ta  Mühendisi  I  Kn a /2 yıl l ık 

t )  İsteklinin Organizasyon Yapısı :  
İs teklinin ihale konusu işi  yerine get irebilmesi  için aşağıda ni tel ik ve sayıları  bel ir t i len teknik personeli  işyerinde 
bulundurmayı taahhüt  edecektir .  Aşağıda özell ikleri  bel ir t i len teknik personelin is tekli  tarafından imzalanmış l is tesi  

de sunulacaktır .  
S.No: Nitel iği  :  Adedi  :  Denevim Süresi  :  
1- İnşaat  Mühendisi  1 En az 2 yıl l ık ( taahhütlü)  
2-  Hari ta  Mühendisi  I En az 2 yıl l ık ( taahhütlü)  

5-)  İhale,  Bir l ik yönetmeliği  gereğince Açık İhale usulü i le  yapılacaktır .  
6-)  a)  Açık ihale usulünde teklif ler  yazı l ı  olarak yapıl ır .  Teklif  mektubu,  bir  zarfa konulup kapatı ldıktan sonra zarf ın 

üzerine is teklinin adı ,  soyadı  veya t icaret  unvanı  i le  hangi  işe ai t  olduğu yazıl ı r .  Zarfın yapışt ır ı lan yeri  is tekli  

tarafından imzalanır ,  kaşesi  veya mührü bası l ı r .  Bu zarf  geçici  teminata ai t  al ındı  veya geçici  teminat  
belgesi  ve ihaleye katı labi lme şart ı  olarak is tenilen diğer  belgelerle  bir l ikte ikinci  bir  zarfa konularak kapatı l ı r .  Dış 

zarf ın üzerine is teklinin adı  ve soyadı  veya t icaret  unvanı  i le  tebl igata esas olarak göstereceği  açık adresi  ve teklif in 

hangi  işe ai t  olduğu yazıl ı r .  
b)  Teklif  mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul  edildiğinin bel ir t i lmesi ,  tekl if  edi len bedelin 
rakam ve yazı  i le  birbir ine uygun olarak açıkça yazılması ,  üzerinde kazınt ı ,  s i l int i ,  düzeltme bulunmaması  ve teklif  

mektubunun ad,  soyad veya t icaret  unvanı  yazı lmak suret iyle yetki l i  kişi lerce imzalanmış olması  zorunludur.  Bunları  
karşı lamayan teklif ler  reddedil ir  ve hiç yapılmamış sayıl ı r .  Teklif  mektuplarının is tekli  tarafından imzalanması  ve bu 
mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul  edildiğinin bel ir t i lmesi ,  tekl if  edi len f iyat ın rakam ve yazı  

i le  açık olarak yazılması  zorunludur.  Bunlardan herhangi  bir ine uygun olmayan veya üzerinde kazınt ı ,  s i l int i  veya 

düzeltme bulunan teklif ler  reddedil ir  ve hiç yapılmamış sayıl ı r .  

7-)  İhaleye sadece yerl i  is tekli ler  kat ı labi lecektir .  
8-)  İhale dokümanına ÇİÇEKDAĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜN den 
ücretsiz  olarak bakılabil i r .  İhaleye teklif  verecek olanların ihale dokümanını  sat ın almaları  zorunludur.  İhale 

dokümanı 500,00 TL (Beşyüz TL) karşı l ığı  veri lmektedir .  
9-)  İs tekli ler  tekl if ler ini ,  bir im fiyat  bedel  üzerinden vereceklerdir .  İhale sonucu,  üzerine ihale yapılan is tekliyle 

bir im fiyat  bedel  üzerinden sözleşme imzalanacaktır .  
10-)  Teklif ler ;  29.06.2020 tar ih ve saat  11:00 re kadar KÖYLERE IIİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNE 

veri lebilecektir .  Posta yoluyla gönderi len teklif ler  değerlendirmeye al ınmayacaktır .  
11-)  İstekli ler  tekl if  edi len bedelin en az % 3'ü tutarında kendi  bel ir leyecekleri  oranda geçici  teminat  vereceklerdir .  
12-)  Veri len teklif ler in geçerl ik süresi ,  ihale tar ihinden i t ibaren en az 60 takvim günü olmalıdır .  

13-)  Konsorsiyumlar ihaleye teklif  veremezler .  

14-)  Bu ihalede fiyat  farkı  veri lmeyecektir .  


