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Kdylere Hizmet G0tiirme Birli[i

iL.q.N
Birlilimiz 28 Nisan 2007 twihve26506 sayrh Kciylere Hizmet Gottirme Birlifi ihale

Ydnetmeli[ine tabidir.

' f. ihale yukanda belirtilen tarih ve saatte kapah teklif mektubu ile Ltileburgaz
Kaymakamhlr toplanh salonunda yaprlacaktrr.

2. Bu ipe ait ihale qartnamesi 150,00 (yiiz elli Tl) ihale Dosya iicreti mukabilinde
Liileburgaz ilgesi Kdylere Hizmet Gdtiirme Birlili biirosundan mesai saatleri
igerisinde temin edilebilir. ihale Dosya ticreti Birlik Bagkanh[rmrza ait T.C. Halk
Bankasr Ltileburgaz $ubesinde bulunan 16000071 nolu hesabLmrza yatrnlacaktrr.
Birlik Bagkanhgrmtzaaittelefon : 0288 41293 15

3. ihaleye katrlmak isteyenlerde ve yeterlilik delerlendirmesinde aranan gartlar agaprda
belirtilmigtir.

a- Gelir veya Kurumlar vergisi borcu olmadr$rna dair ilgili vergi dairesinden
ihale tarihinden dnceki bir ay iginde ahnmrg belgenin ash

b- Sosyal Gtivenlik Prim Borcu olmadr[rna dair ihale tarihinden dnceki bir ay
iginde ahnmrg belgenin ash,

c- Kayrth oldupu Ticaret ve lveya Sanayi odasr Meslek Odasr Belgesi,
1- Gergek kigi olmasr halinde ihaleye ait ilamn yaprldr[r yrl iginde

alrnmrq Ticaret ve I veya Sanayi Odasr veya Meslek Odasrna kayrth
oldu[unu gcisterir belge,

2- Tiizel kigi olmasr halinde ttizel kiqilifin siciline kayrth bulundu[u yer
Ticaret ve I veya Sanayi Odasr veya idare Merkezinin bulundupu yer
mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye iligkin ilk ilamn
yaprldrlr yrl igerisinde ahnmrq tilzel kigiliSin sicile kayrth olduSuna
dair belge,

d-Teklif vermeye yetkili oldulunu gdsterir imza beyannamesi
_ imza sirktileri;

z
lr

(h

Iqin Adr ve Yeri Tahmini
Bedel (TL)
(KDV
Harig)

Gegici
Teminat
(TL)

Belge Igin
Son
Miiracaat
Tarihi

ihalenin
Tarihi ve
Saati

Yll I9il
Sari/
Teslim
yeri

1 Liileburgaz
ilgesine balh
Sancaali
Kriytine
Kanalizasyon
Ana Hattr
Yaprlmasr
Yaprm isi

Teklif
Bedelinin
%3 iinden
az
olmamak
ijzete

0610712018

Cuma gtinii
15.30'e
kadar

0610712018

saat:15,30
Yrl Iqi / 90
gtir/
Liileburgaz
Kdylere
Hizmet
Gdtiirme
Birlipi
BaskanhEr



1- Gergek kigi olmasr halinde Noter Tasdikli beyannamesi ve imza
sirkiileri,

2- Ttizel kigi olmasr halinde $irket ortaklanrun hisse durumlanm ve
qirketteki gdrevlerini belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil
Gazetesinin ash veya noter tasdikli drneli ile tasdikli imza sirktileri,

f- Kamu ihalelerinden yasakh olmadrlrna dalir yaz:Irr
taahhiitnamesi,

g- ihale ddktimam satrn aldrklarma dair belge,
h-Niifus ciizdam sureti (Niifus Dairesinden veya ilgili

muhtarhklardan)
i- Kanuni ikametgah belgesi,
j-isteklilerin teklif ettikleri bedelin%o 3' iinden az olmamak

iizere, ig adr belirtilmek suretiyle Liileburgaz ilgesi K<iylere Hizmet Gcitiirme
Birlili Bagkanh[rna hitaben ahnmrg Teklif mektubu siiresinden sonra 60 takvim giinu stireli
gegici teminat mektubu veya teminat nakit olarak yatmlacaksa Birlik hesabma yatrrdrklanna
dair banka dekontu,

k- istekli adma vekaleten iqtirak ediliyor ise adma teklifte bulunacak kimsenin noter
tasdikli vekaletnamesi ile vekaleten igtirak edenin noter tasdikliimza sirktileri,

l- is bitirme belsesi aranacaktrr.
4. igigleri Bakanhlr Kdylere Hizmet Gcitiirme Birlifi ihale Ydnetmeli$ine gore

ihaleye Katrlacak Firmalar igin:
a) Tekliflerin Hazrrlanmasl ve Sunulmasr :

1) Agtk ihale usuliinde teklifler yaz:Jt olarak yaprlrr. Teklif mektubu, bfu zarfa konulup
kapatrldrktan sonra zafitn iizerine isteklinin adr, soyadr veya ticaret unvanl ile hangi iqe ait
oldu[u yazir. Zarfin yaprgtrrrlan yeri istekli tarafindan imzalanr, kaqesi veya miihrii basrlr.
Bu zarf gegici teminata ait ahndr veya gegici teminat belgesi ve ihaleye katrlabilme gartr
olarak istenilen di[er belgelerle birlikte ikinci bir zafia konularak kapatrlrr. Drp zarfin tizerine
isteklinin adr ve soyadr veya ticaret unvaru ile tebligata esas olarak gdstereceli agrk adresi ve
teklifin hangi ige ait olduSu yazrlr.

(2) Teklif mektubunda ihale doktimammn tamamen okunup kabul edildiginin
belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazr ile birbirine uygun olarak agrkga yazrlmasr,
tizerinde kazmil, silinti, diizeltme bulunmamasl ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret
unvaru yazrlmak suretiyle yetkili kiqilerce imzalanmrq olmasr zorunludur. Bunlan
kargrlamayan teklifler reddedilir ve hig yaprlmamrq sayrlrr. Teklif mektuplanrun istekli
tarafindan trnzalanrnasr ve bu mektuplarda ihale doktimamrun tamamen okunup kabul
edildipinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatrn rakam ve yan ile agrk olarak yazrlmasr
zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya tizerinde kazrntr, silinti veya
diizeltme bulunan teklifler reddedilir ve hig yaprlmamrg sayrlrr.

(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sra numarah ahndrlar kargrhlrnda komisyon
bagkanhlrna verilir. Bu saatten sona verilen teklifler kabul edilmez ve agrlmakszrn iade
edilir. Ahndr numarasr zarfrn tizerine yaz|rt. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve
ttizel kigilerde temsile yetkili kigiler tarafindan komisyon bagkanhgrna verilir. Posta ile veya
iadeli taahhiitlti olarak teklif verilemez ve bu qekilde gdnderilen teklifler deperlendirmeye
altrmraz.

(4) Komisyon baqkanh[rna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri ahnamaz.
b) Gegici Teminat ve Teminat Olarak Kabul edilecek Deferler :
(1) Teklif edilen bedelin 703'i.inden az olmamak izere, isteklilerce belirlenecek tutarda gegici
teminat almrr.

(2) Teminat olarak agalrdaki de[erler kabul edilir:
a) Tedavi.ildeki Ttirk parasl,



b) Bankalar ve dzel finans kurumlan tarafindan verilen teminat mektuplan,
c) Hazine Miisteqarhfrnca ihrag edilen devlet ig borglanma senetleri ve bu senetler

yerine dtizenlenen belgeler.
(3) Teminat mektuplan drgrndaki teminatlar ihale komisyonlannca teslim ahnamaz.

Teminatlann mali hizmet yetkilisine verilmesi zorunludur.
(4) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diSer delerlerle deliqtirilebilir.
(5) Her ne suretle olursa olsun, birlik tarafindan alman teminatlar haczedilemez ve

iizerine ihtiyati tedbir konulamaz.

c) Gegici Teminat iadesi :
(1) ihale iizerinde kalan istekliye ait teminat mekfuplan ihaleden sonra mali hizmet yetkilisine
teslim edilir. Diper isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

(2) ihale iizerinde kalan isteklinin gegici teminatr, gerekli kesin teminatm verilip
sdzleqmeyi imzalamasr halinde iade edilir.
d) Siizleqmeye davet Sdzleqme imzalanmasl ve ihale Konusu ige Baqlama ve Bitirme
Tarihi
(1) Kesinleqen ihale karanmn tebli[ tarihini izleyen giinden itibaren beg giin iginde, iizerine

ihale kalan istekliye, tebli[ tarihini izleyen beg gtin iginde kesin teminatr vermek suretiyle
sdzlegme imzalatwnsr hususu imza kargrhgr teblig edilir veya iadeli taahhtitlti mektup ile
tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden
yedinci gi.in karann istekliye teblig tarihi sayrlrr.
(2) S0zlegme imzalandrklan 5 (beq) giin iginde yer teslimi yaprlarak ige baqlanacaktrr. iqin
siiresi Yer teslimi yaprldr[r tarihten itibaren 90 (doksan) gtindiir.

5. ihaleye katrlmak igin son mtiracat 0610712018 Pergembe giinti saat 15:30'e kadar
Ltileburgaz ilgesi Kdylere Hizmet Gdttirme Birli$i Baqkanhgr Liileburgaz adresine
yapacaklardu.

6. Posta, telgraf, faks vb. vasrtalarla yaprlan mi.iracatlar kabul edilmeyecektir.
7. ihale dokiimanlannda belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmlyecekrir.
8. idarc 4734 Sayrh Kamu ihale Kanununa tabi olmayp ihaleyi yaprp yapmamakta

serbesttir.

DTIYURULUR.


