
T.C.
LULEBURGAZ ilgesi

Kdylere Hizmet Gcittirme Birligi

il-ltt
Bidigimiz 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayrh Koylere Hizmet GotUrme Birli$i

lhale Ydnetmeli$ine tabidir.

f . ihale yukarrda belirtilen tarih ve saatte kapah teklif mektubu ile LUleburgaz
Kaymakamh!r toplantt salonunda yaptlacakttr.

2. Bu ige ait ihale gartnamesi 100,00 (y!14_tl) lhale Dosya Ucreti mukabilinde
LUleburgaz llgesi Kdylere Hizmet GdtUrme Birli$i bUrosundan mesai saatleri
igerisinde temin edilebilir, lhale Dosya Ucreti Birlik Bagkanh$rmtza ait T.C. Halk
Bankasr LUleburgaz $ubesinde bulunan TR13 0001 2009 5530 0016 0000 71

nolu hesabrmrza yatrrrlacaktrr. Birlik Bagkanh$tmtza ait telefon : 0288 412 37
66

3. lhaleye katrlmak isteyenlerde ve yeterlilik de$erlendirmesinde aranan gartlar
aga$ rda belirtilmigtir.

a- Gelir veya Kurumlar vergisi borcu olmadr$tna dair ilgili vergi dairesinden
ihale tarihinden onceki bir ay iginde altnmtg belgenin aslt

b- Sosyal GUvenlik Prim Borcu olmadr$rna dair ihale tarihinden dnceki bir
ay iginde altnmtg belgenin aslt,

c- Kayrth oldugu Ticaret ve / veya Sanayi odast Meslek Odast Belgesi,
1- Gergek kigi olmasr halinde ihaleye ait ilanrn yaptldt$t ytl iginde

alrnmrg Ticaret ve / veya Sanayi Odast veya Meslek Odastna
kayrtlr oldu$unu g6sterir belge,

2- Tuzel kigi olmasr halinde tUzel kigili$in siciline kayttlt bulundu$u
yer Ticaret ve / veya Sanayi Odasr veya ldare Merkezinin
bulundu$u yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan
ihaleye iligkin ilk ilanrn yaprldr$r yll igerisinde altnmtg tUzel
kigili$in sicile kayrtlt oldu$una dair belge,

d-Teklif vermeye yetkili oldu$unu g6sterir imza beyannamesi
imza sirkUleri;

1- Gergek kigi olmasr halinde Noter Tasdikli beyannamesi ve
imza sirkUleri,
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2- TUzel kigi olmasr halinde $irket ortaklarrnrn hisse durumlannr
ve girketteki gorevlerini belirten son durumu gdsterir Ticaret
Sicil Gazetesinin ash veya noter tasdikli 6rne$i ile tasdikli
imza sirkUleri,

f- Kamu ihalelerinden yasaklt olmadt$tna dair yazh
taahhUtnamesi,

g- lhate ddkUmanr satrn aldrklarrna dair belge,
h-NUfus cUzdant sureti (NUfus Dairesinden veya llgili

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

uzere, ig adr belirtilmek suretiyle LUleburgaz llgesi Koylere Hizmet
GOtUrme Birli$i Bagkanh$rna hitaben ahnmrg Teklif mektubu sUresinden sonra 60
takvim gUnU sUreli gegici teminat mektubu veya teminat nakit olarak yatrrtlacaksa
Birlik hesabrna yatrrdtklartna dair banka dekontu,

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

l- is bitirme belgesi benzer is grupla4 listesi A V, Grup Kar?yollart iglqr,i
(altvaor+Ustvapr) isleri. teklif edilen miktarrn en az % 50 si kabul edilecektir. Benzer
olarak kabul edilecekte insaat mUhendisliqidir.

4. lgigleri Bakanh$r K6ylere Hizmet GOtUrme Birli$i lhale Yonetmeli$ine gdre
ihaleye Katrlacak Firmalar igin:

a) Tekliflerin Hazrrlanmasr ve Sunulmasl :

1) Agrk ihale usulUnde teklifler yaah olarak yaprlrr. Teklif mektubu, bir zarfa konulup
kapatrldrktan sonra zar'ftn Uzerine isteklinin adr, soyadr veya ticaret unvant ile hangi
ige ait oldugu yaalu. 7art'n yaprgtrrrlan yeri istekli tarafrndan imzalantr, kagesi veya
mUhrU basrhr. Bu zart gegici teminata ait alrndr veya gegici teminat belgesi ve ihaleye
katrlabilme gartr olarak istenilen di$er belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak
kapatrhr. Drg zarfrn Uzerine isteklinin adr ve soyadr veya ticaret unvant ile tebligata
esas olarak gosterece$i agtk adresi ve teklifin hangi ige ait oldu$u yaahr.

(2) Teklif mektubunda ihale dokUmanrnrn tamamen okunup kabul edildiginin
belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazt ile birbirine uygun olarak agtkga
yazrlmasr, Uzerinde kazrntr, silinti, dUzeltme bulunmamasr ve teklif mektubunun ad,
soyad veya ticaret unvanr yazrlmak suretiyle yetkili kigilerce imzalanmtg olmast
zorunludur. Bunlarr kargrlamayan teklifler reddedilir ve hi9 yaptlmamlg saytltr. Teklif
mektuplannrn istekli tarafrndan imzalanmasr ve bu mektuplarda ihale dokUmantntn
tamamen okunup kabul edildi$inin belirtilmesi, teklif edilen fiyattn rakam ve yazt ile
agrk olarak yazrlmasr zorunludur, Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya
Uzerinde kazrntr, silinti veya dUzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hig yaptlmamtg
sayrlrr.

(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, srra numaralt altndtlar kargtlt!tnda
komisyon bagkanh$rna verilir. Bu saatten sona verilen teklifler kabul edilmez ve
agrlmaksrzrn iade edilir. Ahndr numarasr zartn Uzerine yaalr. Teklifler bizzat istekli,
kanuni temsilcileri ve tUzel kigilerde temsile yetkili kigiler taraftndan komisyon
bagkanhgrna verilir. Posta ile veya iadeli taahhUtlU olarak teklif verilemez ve bu
gekilde gonderilen teklifler de$erlendirmeye altnmaz.

(4) Komisyon bagkanlr$rna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri altnamaz.

b) Gegici Teminat ve Teminat Olarak Kabul edilecek De$erler :



(1) Teklif edilen bedelin %3'Unden az olmamak Uzere, isteklilerce belirlenecek tutarda
gegiciteminat ahnrr.

(2) Teminat olarak a9a$rdaki de$erler kabul edilir:
a) TedavUldeki TUrk parasr,
b) Bankalar ve 6zel finans kurumlan tarafrndan verilen teminat mektuplart,
c) Hazine MUstegarh$rnca ihrag edilen devlet ig borglanma senetleri ve bu

senetler yerine dUzenlenen belgeler.
(3) Teminat mektuplarr drgrndaki teminatlar ihale komisyonlannca teslim

ah namaz. Teminatlarr n mali h izmet yetkilisine verilmesi zoru n lud ur.
(4) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diger de$erlerle de$igtirilebilir.
(5) Her ne suretle olursa olsun, birlik tarafrndan altnan teminatlar haczedilemez

ve Uzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

c) Gegici Teminat iadesi :

(1) lhale Uzerinde kalan istekliye ait teminat mektuplarr ihaleden sonra mali hizmet
yetkilisine teslim edilir. Di$er isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

(2) ihale Uzerinde kalan isteklinin gegici teminatr, gerekli kesin teminattn verilip
sdzlegmeyi imzalamast halinde iade edilir.

d) Siizlegmeye davet Siizlegme imzalanmast ve ihate Konusu ige Baglama ve
Bitirme Tarihi

(1) Kesinlegen ihale kararrnrn tebli$ tarihini izleyen gUnden itibaren beg gUn iginde,
Uzerine ihale kalan istekliye, tebli$ tarihini izleyen beg gUn iginde kesin teminatt
vermek suretiyle s6zlegme imzalanmasr hususu imza kargth$t tebli$ edilir veya iadeli
taahhUtlU mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun
postaya verilmesini takip eden yedinci gUn kararrn istekliye tebli$ tarihi saytltr.
(2) Sozlegme imzalandrktan 15 (Onbeg) gUn iginde yer teslimi yaptlarak ige

baglanacaktrr. lgin sUresi Yer teslimi yaprldr$r tarihten itibaren 90 (doksan) gUndUr.

5. ihaleye katrlmak igin son mUracaat 1510512018 Sah gUnU saat 14,30'e kadar
LUleburgaz llgesi K6ylere Hizmet GOtUrme'Birligi Bagkanlt$r LUleburgaz adresine
yapacaklardtr.

6. Posta, telgraf, faks vb. vasrtalarla yaprlan mUracaatlar kabul edilmeyecektir.
7. lhale dokUmanlarrnda belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmeyecektir,
8. ldare 4734 Sayrh Kamu lhale Kanununa tabi olmaytp ihaleyi yaptp

yapmamakta serbestti r.

DUYURULUR.


