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T.C.
LULEBURcAz ilgrsi

K6ylere Hizmet G6tiIrme Birligi

il-An
Birligimiz 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayrlr Koylere Hizmet GOtUrme Birli$i

i hale Yonetmeli$ine tabidir,

f. ihale yukarrda belirtilen tarih ve saatte kapalr teklif mektubu ile LUleburgaz
Kaymakamlr$r toplantr salonunda yaprlacaktrr.

2. Bu ige ait ihale gaftnamesi 500,00 ( beg vUz tl) ihale Dosya Ucreti mukabilinde
LUleburgaz ilgesi Koylere Hizmet GotUrme Birli$i bUrosundan mesai saatleri
igerisinde temin edilebilir. ihale Dosya ucreti Birlik Bagkanh$tmrza ait T.C. Halk
Bankasr LUleburgaz $ubesinde bulunan TR13 0001 2009 5530 0016 0000 71
nolu hesabrmtza yatrrrlacaktrr. Birlik Bagkanlr$rmrza ait telefon : 0288 412 37
66

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

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

b- Sosyal GUvenlik Prim Borcu olmadr$rna dair ihale tarihinden onceki bir
ay iginde ahnmrg belgenin ash,

c- Kayttlt oldugu Ticaret ve / veya Sanayi odasr Meslek Odasr Belgesi,
1- Gergek kigi olmasr halinde ihaleye ait ilanrn yaprldr$r yrl iginde ahnmrg Ticaret ve /

veya Sanayi Odast veya Meslek Odasrna kayrtlr oldu$unu gosterir belge,
2-TUzel kigi olmast halinde tUzel kigili$in siciline kayrtlr bulundugu yer Ticaret ve / veya

Sanayi Odasr veya idare Merkezinin bulundu$u yer mahkemesinden veya benzeri
bir makamdan ihaleye iligkin ilk ilanrn yaprldr$r yrl igerisincie altnmrg tUzel kigiligin
sicile kayrtlr oldu$una dair belge,

d-Teklif vermeye yetkili oldugunu gOsterir imza beyannamesi

Gergek kigi olmasr halinde Noter Tasdikli beyannamesi ve imza sirkUleri,
TUzel kigi olmasr halinde $irket ortaklarrnrn hisse durumlarrnr ve girketteki
gorevlerini belirten son durumu g6sterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslr veya noter
tasdikli 6rnegi ile tasdikli imza sirkUleri,

f- Kamu ihalelerinden yasakh olmadrgrna dair yaah taahhUtnamesi,
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g- ihale dokUmanr satrn aldrklartna dair belge,
h-NUfus cUzdanr sureti (NUfus Dairesinden veya ilgili muhtarlrklardan)
i- Kanuni ikametgah belgesi,
j-isteklilerin teklif ettikleri bedelin % 3' Unden az olmamak Uzere, ig adl beliftilmek
suretiyle Luleburgaz ilgesi Koylere Hizmet GotUrme Birli$i Bagkanlt$tna hitaben
alrnmrg Teklif mektubu sUresinden sonra 60 takvim gUnU sUreli gegici teminat
mektubu veya teminat nakit olarak yatrrrlacaksa Birlik hesabrna yattrdtklartna 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,

igleri. teklif edilen miktarrn %100' ii kabul edilecektir. Benzer olarak kabul edilecekler
ingaat, Makine ve Elektrik muhendisliqidir.

4. igigleri Bakanlr$r Koylere Hizmet Goturme Birli$i ihale Yonetmeli$ine gore lhaleye
Katrlacak Firmalar igin:

a) Tekliflerin Hazrrlanmast ve Sunulmast :

1) Agrk ihale usulUnde teklifler yaah olarak yaprhr. Teklif mektubu, bir zarta konulup
kapatrldrktan sonra zarfn Uzerine isteklinin adr, soyadr veya ticaret unvanr ile hangi
ige ait oldugu yazlr. Zarfn yaprgtrrrlan yeri istekli tarafrndan imzalanrr, kagesi veya
mUhrU basrhr. Bu zarl gegici teminata ait alrndr veya gegici teminat belgesi ve ihaleye
katrlabilme gartt olarak istenilen di$er belgelerle birlikte ikinci bir zarla konularak
kapatrlrr. Drg zarfrn Uzerine isteklinin adr ve soyadr veya ticaret unvanr ile tebligata
esas olarak gosterecegi agrk adresi ve teklifin hangi ige ait oldugu yaahr.
(2) Teklif mektubunda ihale dokUmanrnrn tamamen okunup kabul edildiginin
belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazt ile birbirine uygun olarak agrkga
yaztlmast, Uzerinde kaztntt, silinti, dUzeltme bulunmamasr ve teklif mektubunun ad,
soyad veya ticaret unvanr yaztlmak suretiyle yetkili kigilerce imzalanmrg olmasr
zorunludur. Bunlart kargrlamayan teklifler reddedilir ve hig yaprlmamrg sayrlrr. Teklif
mektuplartntn istekli taraftndan imzalanmasr ve bu mektuplarda ihale dokUmanrnrn
tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi, teklif edilen fiyatrn rakam ve yazr ile
agtk olarak yaztlmast zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya
Uzerinde kaztntt, silinti veya dUzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hig yaprlmamlg
sayrlrr.
(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, srra numaralr alrndrlar kargrlr$rnda komisyon
bagkanlt$tna verilir. Bu saatten sona verilen teklifler kabul edilmez ve agrlmaksrzln
iade edilir. Altndt numarasr zarftn Uzerine yaahr. Teklifler bizzat istekli, kanuni
temsilcileri ve tUzel kigilerde temsile yetkili kigiler tarafrndan komisyon bagkanhgrna
verilir. Posta ile veya iadeli taahhUtlU olarak teklif verilemez ve bu gekilde gonderilen
teklifler de$erlendirmeye alrnmaz.
(4) Komisyon bagkanll$lna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alrnamaz.

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

(1) Teklif edilen bedelin %3'Unden az olmamak Uzere, isteklilerce belirlenecek tutarda
gegici teminat alrnrr.
(2) Teminat olarak agagrdaki degerler kabul
a) TedavUldeki TUrk parast,
b) Bankalar ve ozel finans kurumlarr tarafrndan
c) Hazine MUstegarhgrnca ihrag edilen devlet
yerine dUzenlenen belgeler.

verilen teminat mektuplarr,
ig borglanma senetleri ve bu senetler



r iirale komisyonlannea teslim alrnamaz.
i zorunludur.

diger degerlerte degigtiritebilir.
frndan alrnan teminailar haczedilem ez ve

c) Gegici Teminat iadesi :

nat mektuplarr ihaleden sonra mali hizmet
teminailar ise hemen iade edilir,i teminatr, gerekli kesin teminatrn verilip

glff1"f#fiYe davet scizleeme imzalanmasr ve ihare Konusu iee Baetama ve
(1) Kesinlegen ihale karartntn teblig tarihini izleyen gunden itibaren be9 gun iginde,uzerine ihale kala.n,istekliye, tebli! tarihini i.r"v"n"beg gun iginde kesin teminatrvermek suretiyle sdzlegme imzalanmasl hur

5' ihaleye katrlmak igin son muracaat 21lool2o19 Cuma gunu saat 14,00, e kadarLuleburgaz ilgesi Koylere Hizmet Goturme eirliOi iagkanhgr Luleburgaz adresineyapacaklardrr.
6. Posta,.tel_graf, faks vb. vasrtalarla yaprlan mUra tir.7. lhale dokUmanlannda belirtilmeyen hususlara il ir.f. idare 4734 Sayrlr Kamu ihale kanununa tabi
serbesttir. 
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