
T.C.
LULEBUR cAz iuQesi

K6ylere Hizmet Gotiirme Birli$i

iutt
Birligimiz 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayrlr Koylere Hizmet GdtUrme Birligi

lhale Yonetmeli$ine tabid ir.

Ceqrci f Belge igin
-t^lemtnat I Son

(TL) MUracaat
Tarihi

Teklif
Bedelinin
o/o3

Unden az
olmamak
Uzere

15t05t2018
ihale saati
olan 14.30'
e kadar

1.

2.

lhale yukarrda belirtilen tarih ve saatte kapalr teklif mektubu ile LUleburgaz

Kaymakamlr$r toplantt salonunda yaptlacakttr..
Bu ige ait ihale gartnamesi 100,00 (yuz tl) ihale Dosya Ucreti mukabilinde
LUleburgaz ilgesi Kdylere. Hizmet GotUrme Birli$i bUrosundan mesai saatleri
igerisinde temin edilebilir. ihale Dosya Ucreti Birlik Bagkanlt$tmtza ait T.C. Halk
Bankasr LUleburgaz gubesinde bulunan TR13 0001 2009 5530 0016 0000 71

nofu hesabrmrza yatrrrlacaktrr. Birlik Bagkanlr$rmrza arl telefon : 0288 412 37

66
lhaleye katrlmak isteyenlerde ve yeterlilik de$erlendirmesinde aranan gartlar

aga$tda belirtilmigtir.
a- Getir veya Kurumlar vergisi borcu olmadr$rna dair ilgili vergi dairesinden

ihale tarihinden onceki bir ay iginde alrnmtg belgenin aslt

b- Sosyal GUvenlik Prim Borcu olmadrgrna dair ihale tarihinden Onceki bir
ay iginde alrnmrg belgenin aslt,

c- Kayrtlr oldugu Ticaret ve / veya Sanayi odast Meslek Odasl Belgesi,

1- Gergek kigi olmasr halinde ihaleye ait ilanrn yaptldt!t ytl iginde

alrnmrg Ticaret ve / veya Sanayi Odasr veya Meslek Odaslna
kayrtlr oldu$unu gdsterir belge,

2- Tizel kigi olmasr halinde tuzel kigili$in siciline kaytth bulundu$u
yer Ticaret ve / veya Sar,ayi Odasr veya idare Merkezinin
bulundu$u yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan
ihaleye iligkin ilk ilanrn yao;ldr$r yrl igerisinde altnmtg tUzel

kigili$in sicile kayrtlr olduguna dair belge,
d-Teklif vermeye yetkili oldu$unu gOsterir imza beyannamesi

imza sirkUleri;
1- Gergek kigi olmasr halincle Noter Tasdikli beyannamesi ve

imza sirkUleri,

3.

halenin
Tarihi ve
Saati

Yrl lgi /
Sari/
Teslim yeri

gin Adr ve Yeri

15t05t2018
saat:15,00

90 gUn/
LUleburgaz
KOylere
Hizmet
GOtUrme
Birligi
Bagkanlr$t

LUleburgaz
ilgesine ba$lt
Umurca KoyU
Yeni Sondaj
Ba$lantr lkmat
Onarrm
yaptlmasr"



2- TUzel kigi olmasr halincje $ii-ket ortaklannrn hisse durumlannr
ve girketteki g6revlerir.,i belirten son durumu g6sterir Ticaret
Sicil Gazetesinin asilreya noter tasdikli 6rne$i ile tasdikli
imza sirkUleri,

f- Kamu ihalelerinden yasaklr olmard:irna dair yaalr
taahhUtnamesi,

g- Inate d6kUmanr satrn aldrklarrna ciair belge,
h-NUfus cUzdanr sureti (NUfus Dair-esirrden veya ilgili

muhtarltklardan)
i- Kanuni ikametgah belgesi,
j-lsteklilerin teklif ettikleri bedelin % 3' unden az olmamak

Uzere, i9 adr belirtilmek suretiyl: liileburgaz ilgesi Kdylere Hizmet
GdtUrme Birligi Bagkanlrgrna hitaben alrnmrg Ter<jif mektubu sUresinden sonra 60
takvim gUnU sUreli gegici teminat mektubu vi:ya teminat nakit olarak yattrtlacaksa
Birlik hesabtna yattrdtklarrna dair banka dekonlit

k- istekli adrna vekaleten igtirak eciiliyor ise adtna teklifte bulunacak
kimsenin noter tasdikli vekaletnamesi ile vekaleten igtirak edenin noter tasdikli imza
sirkUleri,

l- is bitirme belqesi benzer is grurp_l-arr lltesi A V. Grup Karavollan isleri
(altyapr+Ustyapr) igleri, teklif edilen miktarrn qr aii-_'/o 50 si kabul edilffi
olarak kabul edilecekte insaat mUhendisliqidir

4. lgigleri Bakanlr$r Koylere Hizmet Giitllrrne Birligi ihale Yonetmeli$ine g6re
lhaleye Kattlacak Firmalar igin:

a) Tekliflerin Hazlrlanmast ve Sunulmasr :

1) Agrk ihale usulUnde te<lifler yazh olarak ;'a,"lr,:r. Teklif mektubu, bir zarta konulup
kapatrldrktan sonra zarft.. uzerine isteklinin acr, -"ovadr veya ticaret unvanr ile hangi
ige ait oldu$u yazhr. Zarln yaprgtrrrlan yeri iste:<li larafrndan imzalantr, kagesi veya
mUhrU basrhr. Bu zart gegici teminata ait alrndr vet/a gegici teminat belgesi ve ihaleye
katrlabilme gartr olarak istenilen di$er belgelerier irirlikte ikinci bir zarta konularak
kapatrlrr. Drg zarfrn Uzerine isteklinin adr ve soyacir veya ticaret unvanr ile tebligata
esas olarak g6sterecegi aErk adresi ve teklifirr l,arritr i9e ait oldugu yazhr.

(2) Teklif mektubunda ihale dokumanin n r:i,namen okunup kabul edildiginin
belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yaz rie birbirine uygun olarak agrkga
yazrlmasr, Uzerinde kazrntr, silinti, dUzeltrne i-.ul,ri'r;iramasr ve teklif mektubunun ad,
soyad veya ticaret unvanr yazrlmak suret:yi: ,;cikili kigilerce imzalanmtg olmasr
zorunludur. Bunlarr kargrlamayan teklifler redc:eciriil ve hig yaptlmamtg sayrltr. Teklif
mektuplanntn istekli tarafrndan imzalanmasr \,'e 1..'r: mektuplarda ihale dokUmanrntn
tamamen okunup kabul edildiginin belirtilrnesi teki:f edilen fiyatrn rakam ve yazr ile
agrk olarak yazrlmasr z:runludirr'. Bunlarrli,:,r ;re ' rngi birine uygun olmayan veya
Uzerinde kazrntr, silinti '.reya duzeltme buiirr-a iieilifler reddedilir ve hig yaptlmamtg
sayrhr.

(3) Teklifler ilanda celirtilen saate ir;;,li', :;i 3 numaralt alrndtlar kargtlt$tnda
komisyon bagkanlrgrna '.'erilir. Bu saatten sLna ', erilen teklifler kabul edilmez ve
agrlmaksrzln iade edilir. l.lrndr numarasr zarir u;:e :ine yazlr. Teklifler bizzat istekli,
kanuni temsilcileri ve tilzel kigilerde temsiie ',:ikili kigiler tarafrndan komisyon
bagkanh$rna verilir. Po: a ile veya iadeii 'a h- ,:lr olarak teklif verilemez ve bu
gekilde gdnderilen tekliflert degerlendirmeye .-ilt rnr,z .

(4) Komisyon bagkanlr!rna verilen teklifie, hcrf ,angi bir sebeple geri altnamaz.

b) Gegici Teminat ve Te.ninat Olarak l(abr,i ,:cji;;;ek Delerler :



(1) Teklif edilen bedeliri ',, 3'uncien azolrni.,t',,,-.;', uz,:,,1, isteklilerce belirlenecektutarda
gegiciteminat ahnrr

(2) Teminat olarak agagidaki de$erler"i<,ii ul ':c,lir:
a) TedavUldek, Turii parast,
b) Bankalar ve ozel finans kurumlarr tarai,ncjar verilen teminat mektuplan,
c) Hazine MUstegir;lr$tnca ihrag edileir de'rl:t ig borglanma senetleri ve bu

senetler yerine dUzen lerrerr belgeler.
(3) Teminat mekrrrplarr drgrndaki l,,r,na.ii..r ih;le komisyonlannca teslim

ahnamaz. Teminatlarrn nrali hizmet yetkilisir:i, , eriir-,esi zorunludur.
(4) Teminatlar. temniat olarak kabt-il ecii,e rdi,-;r,r degerlerle de$igtirilebilir.
(5) Her ne suretle ):ursa rlsun, birlik i. r: irnriar alrnan teminatlar haczedilemez

ve Uzerine ihtiyati tedbir i<cnulamaz.

c) Gegici Teminat iades, :

(1) lhale Uzerinde kalan rstek!iye ait temin.r, ,re|,i nlarr ihaleden sonra mali hizmet
yetkilisine teslim edilir. Di.jer isteklilere ait terrr iat,,r, ise hemen iade edilir.

(2) lhale Uzerinde ;'lalan isteklinin geg:c:i -.n^,natr, gerekli kesin teminatrn verilip
sozlegmeyi imzalanrasr i rilincie iade edilir.

d) S6zlegmeye davet li')zlegme imzalannrast',/(: ihale Konusu ige Baglama ve
Bitirme Tarihi
(1) Kesinlegen ihale l<ar'.rrtnrn tebli$ tarihini i. ie1'e, gtinCen itibaren beg gUn iginde,

Uzerine ihale kalarr istei..liye tebli$ tarihirri r. le1 :,r beg gun iginde kesin teminatr
vermek suretiyle sozlegnir: imzalanmasi hLi:l r: .r ir r. a ka19rlr$r tebli$ edilir veya iadeli
taahhUtlU mektup ile t.ri:ligat adresine pcstr.rlarrr:rak suretiyle bildirilir. Mektubun
postaya verilmesini taxip eden yedinci gun kirr,,nn istekliye tebli$ tarihi sayrlrr.
(2) Sdzlegme imzalan: ktan 15 (Onbe9) i un i;incie yer teslimi yaprlarak ige

baglanacaktrr. igin sUiresr 1er te'slimi yaprld,," r ril-lc l itii:aren 90 (doksan) gUndUr.

5. lhaleye katrlntal.ri,;in son mtrracaat ':5 15,'l r1E Salr gUnU saat 14,30'e kadar
LUleburgaz llgesi K'.6y16, , Hiziret GotLrrn^. irlr ; Eal:llanlr0r LUleburgaz adresine
yapacaklardrr.

6. Posta, telgraf, fai..s vb. vasrtalarla yii:)r an rnLlr"acaatlar kabul edilmeyecektir.
7. lhale dokUnranlarinda belirtilmeyen iru)iusiara il:rnlarda yer verilmeyecektir.
8. ldare 4734 -,ayrli Kamu inal,. : :n,rr '-:r-ra tabi olmayrp ihaleyi yaptp

yapmamakta serbestti r.


