
T.C.
LULEBURGAZ iLQEsi

Kciylere Hizmet Gcitiirme Birligi ,,

iLAN
Birligimiz 28 Nisan 2007 tarih ve 26b06 sayrtr Kdylere Hizmet G6tUrme Birli!i

ihale Yonetmeligine tabidir.
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f . ihale yukanda belirtilen tarih ve saatte kapalr teklif mektubu ile LUleburgaz
Kaymakamlrg r toplantr salonunda yaprlacaktrr.

2. Bu ige ait ihale gartnamesi 500,00 ( beg yga tl) ihale Dosya Ucreti mukabilinde
LUleburgaz ilgesi Koylere Hizmet GotUrme Birligi btirosundan mesai saatleri
igerisinde temin edilebilir. lhale Dosya Ucreti Birlik Bagkanhgrmrza aii T.C. Halk
Bankasr Liileburgaz gubesinde bulunan TRl3 0001 2009 5530 0016 0000 71
nolu hesabrmrza yatrrrlacaktrr. Birlik Bagkanhgrmrza ait telefon : 0288 412 37
66

3. ihaleye katrlmak isteyenlerde ve yeterlilik degerlendirmesinde aranan gartlar
agagrda belirtilmigtir.

a- Gelir veya Kurumlar vergisi borcu olmadrgrna dair ilgili vergi dairesinden ihale
tarihinden dnceki bir ay iginde alrnmrg belgenin aslr

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

c- Kayrtlr oldugu Ticaret ve / veya Sanayi odasr Meslek Odasr Belgesi,
1- Gergek kigi olmasr halinde ihaleye ait ilanrn yaprldrgr yrl iginde alrnmrg Ticaret ve /

veya Sanayi Odasr veya Meslek Odasrna kayrtlr oldugunu gosterir belge,
2-f lzel kigi olmasr halinde tUzel kigiligin siciline kayrth bulundugu yer Ticaret ve / veya

Sanayi Odasr veya ldare Merkezinin bulundu$u yer mahkemesinden veya benzerr
bir makamdan ihaleye iligkin ilk ilanrn yaprldrgr yrl igerisinde ahnmlg tUzel kigili$in
sicile kayrtlr olduguna dair belge,

d-Teklif vermeye yetkili oldugunu gosterir imza beyannamesi
imza sirkUleri;

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



Tirzel kigi olmasr halinde $irket ortaklarrntn hisse durumlartnt ve girketteki

gorevlerini belirten son durumu gosterir Ticaret Sicil Gazeiesinin aslt veya noter

iasdikli ornegi ile tasdikli imza sirkUleri,

f- Kamu ihalelerinden yasaklr olmadrgrna dair yazrlr taahhUtnamesi,
g- ihale dokumanr sattn aldtklartna dair belge,
h-Nufus ciizdanr sureti (NUfus Dairesinden veya ilgili muhtarlrklardan)

l- Kanuni ikametgah belgesi
j-iri"rr'r"rin teklii ettikleii bedelin %

suretiyle LUleburgaz llgesi Koylere
alrnmrg Teklif mektubu si.tresinden
mektubu veya teminat nakit olarak
banka dekontu,
k- istekli adrna vekaleten igtirak ediliyor ise adrna teklifte bulunacak kimsenin noter

tasdikli vekaletnamesi ile vekaleten igtirak edenin noter tasdikli imza sirkuleri,

gegici teminai altntr.
(2) Teminat olarak a9a$tdaki

3' Unden az olmamak tizere, i9 adt belirtilmek
Hizmet GdtUrme Birli$i Bagkanlr$rna hitaben
sonra 60 takvim gUnU sUreli geqici teminat

yatrrrlacaksa Birlik hesabrna yattrdrklartna dair

insaat, Makine ve Elektrik mUhendisliqidir'

4. lgigleri Bakanlgr Kdylere Hizmet Gotiirme Birligi lhale Yonetmeligine gOre ihaleye

Katrlacak Firmalar iqin:

a) Tekliflerin Haztrlanmasl ve Sunulmast :

1) Agrk ihale usulunde teklifler yazrlr olarak yaprlrr. Teklif mektubu, btr zarta konulup

kapairldrktan sonra zarftn fizerine isteklinin adr, soyadr veya ticaret unvant ile.hangi

ige ait oldugu yaztlr. zarttn yaptgtlnlan yeri istekli taraftndan imzalantr, kagesi veya

ruhru brt'llr. bu zarf gegici teminata ait alrndr veya gegici teminat belgesi ve ihaleye

katrlabilme gartr olarak istenilen diger belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak

kapatrIr. Dr9 zarfrn uzerine isteklinin adl ve soyadt veya ticaret unvant ile tebligaia

esas olarak gdsterece$i aqrk adresi ve teklifin hangi ige ait oldulu yaztltr'

(2) Teklrf riektubunda lhale dokumanrnrn tamamen okunup kabul edildiginin

letlrtitmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazl ile birbirine uygun olarak agtkqa

yai,tmasr, Uzerrnde kazrntr, silinti, duzeltme bulunmamasl ve teklif mektubunun ad,

soyad veya ticaret unvanl yazrlmak suretiyle yetkili kigilerce imzalanmtg olmasl

ioiuntuOui. Bunlart kargtlamayan teklifler reddedilir ve hig yaprlmamrg sayrltr. Teklif

mektuplanntn istekli tarafrndan imzalanmast ve bu mektuplarda ihale dokUmantntn

t"r"r"n okunup kabul edildiginin belirtilmesi, teklif edilen fiyatrn rakam ve yazt ile

agrk olarak yazrimasr zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya

UierinOe kalrntr, silinti veya dUzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hig yaprlmamtg

saytltr.

iCir"rril"r ilanda belirtilen saate kadar, stra numaralt alndtlar kargrlrgrnda komisyon

bagranlrgrna verilir. Bu saatten sona verilen teklifler kabul edilmez ve aQllmakslzln

iadL eoilir. Alrndr numarasr zarfrn Uzerine yazrltr. Teklifler bizzat istekli, kanuni

temsilcileri ve tuzel kigilerde temsile yetkili kigiler taraflndan komisyon bagkanlt$tna

veritir. posta ile veya i;deli taahhutlu olarak teklif verilemez ve bu gekilde gOnderilen

teklifler degerlendirmeye altnmaz.
(4) Komisy-on bagkanll$rna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri altnamaz.

b) Gegici Teminat ve Teminat Olarak Kabul edilecek Degerler :

(1) Teklif edilen bedelin %3',unden az olmamak iLzere, isteklilerce belirlenecek tutarda

de$erler kabul edilir:



a) TedavUldeki T0rk parasr,
b) Bankalar ve ozel finans kurumlarr tarafrndan verilen teminat mektuplan,
c) Hazine MUstegarlr$rnca ihrag edilen devlet ig borglanma senetleri ve bu senetler
yerine dUzenlenen belgeler.
(3) Teminat mektuplan drgrndaki teminatlar ihale komisyonlartnca teslim altnamaz.
Teminatlarrn mali hizmet yetkilisine verilmesi zorunludur.
(4) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen di$er de$erlerle degigtirilebilir.
(5) Her ne suretle olursa olsun, birlik tarafrndan alrnan teminatlar haczedilemez ve
Uzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

c) Gegici Teminat iadesi :

(1) ihale Uzerinde kalan istekliye ait teminat mektuplarr ihaleden sonra mali hizmet
yetkilisine teslim edilir. Diger isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.
(2) ihale Uzerinde kalan isteklinin gegici teminatr, gerekli kesin teminatrn verilip
sozle$meyi imzalamasr halinde iade edilir.

d) Siizlegmeye davet Sdzlegme imzalanmasr ve ihale 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 be9 gUn iginde kesin teminatt
vermek suretiyle sozlegme imzalanmasr hususu imza kargrlt!t tebli$ edilir veya iadeli
taahhUilU mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun
postaya verilmesini takip eden yedinci giin karartn istekliye tebli$ tarihi saytltr.
(2) Sdzle$me imzalandrktan 5 (be9) gun iginde yer teslimi yaptlarak i9e baglanacakttr.
igin sUresi Yer teslimi yaprldr$r tarihten itibaren 60 (Altmtg) gUndtjr.

5. lhaleye katrlmak igin son muracaat 2810512019 Salt gUnti saat 14,00'e kadar
LUleburgaz ilEesi Koylere Hizmet GdtUrme Birligi Bagkanlrgr L0leburgaz adresine
yapacaklardtr.
6. Posta, telgraf, faks vb. vasrtalarla yaprlan mUracaatlar kabul edilmeyecektir.
7. ihale dokumanlarrnda belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmeyecektir.
8. idare 47 34 Sayrlr Kamu lhale Kanununa tabi olmayrp ihaleyi yaprp yapmamakta
serbesttir.

DUYURULUR.


