
IHALE İLANI ° 
İSKİLİP ILÇESI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ  

Çorum ili iskilip ilçesi Yerli köyü Yerüstü Sulama tesisi inşaatı  yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

1- İ darenin 
a) Adresi 	 : iskilip ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 
YenicarniMalyAkşemseddinCad.Hükümet Konağı  Kat:2 İSK İLİP 
b) Telefon ve faks numarası 	: 0 364 5116001 Faks: 0364 5116066 
c) Elektronik posta adresi (varsa) 

2-ihale konusu yapı m işinin  
a) Niteliği, türü, miktar ı 	 Yer Üste sulama kanalı  yapımı  
b) İşin yap ı lacağı  yer 	 : Çorum/İskilip Yerli köyü 
c) işe başlama tarihi 	 : Sözleşme imzalanmas ı ndan itibaren 5 gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe 
başianacaktı r. 
d) işin süresi 	 : Yer tesliminclen itibaren 90 gündür. 

3-ihalenin 
a) Yapılacağı  yer 	 : Kaymakamlık toplant ı  salonu 
bj Tarihi ve saati 	 : 10.07.201810;00 

4. ihaleye katı labilmek için isteklilerde aran ı lan şartlar,belgeler ve yeterlilik kriterleri. 
a) 	Tebfigat için adres beyanı; ayr ı ca irtibat için telefon numarası  ve faks numarası  
M Mevzuat' gereği kayı tl ı  olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası  Belgesi. 
e) 	Ticaret ve Sanayi odasından veya bağlı  bulunduğu meslek odası ndan ihalelerden yasaklı  olmadığına dair belge 
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İ mza Sirküleri. 

1- Gerçek kişi olmas ı  halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
2-Tüzel kişi olması  halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucular ı  ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son 
durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlar ı  tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

e) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen kapalı  zarf içerisinde teklif mektubu 
1)-1734 say ı lı  Kan.10.Mad.(a),(b),(c),(d),(e).(g) ve (i) bentlerinde sayı lan durumlarda olunmadığına ilişkin yazı lı  taahhütname. 
g) 	ihale 	dökümanı;Köylere 	Hizmet 	Götürme 	Birliğinin 	T.C.Ziraat 	Bankası 	iskilip 	şubesinde 	bulunan 

TR920001000079129911475030ibannolu hesab ı na500,00 TL(BeşyüzTL) yatırı l ı rak,banka dekontu gösterilmek suretiyle Birlik 
Müdf.irleığünden sat ı n alınacak olup, ihale doküman' satın alındığına dair banka dekontu ihale dosyası  içerisine konulacaktı r. 
tı ) Bu Şartnamede belirlenen teklifin °/03'i) tutarında geçici teminat.(Köylere Hizmet Götürme Birliğinin T.C.Ziraat bankası  iskilip Şubesindeki 
TR600001000079129911475024ibannolu emanet hesab ı na yatırı lacak) 
1) Vekaleten ihaleye kat ılma halinde, istekli adına katı lan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

i) Mesleki ve Teknik Yeterlitiğe ilişkin istenen belgeler 
Isteklinin son beş  yı l içerisinde kamu sektöründe ilk teklif edeceği bedelin °İc, 50'si oranında gerçekleştirdiği veya denetlediği idarece 
kusursuz kabul edilen ihale konusu iş  ve benzer işler ile ilgili dene.yimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş  Bitirme Belgesinin sunması  
zorunluduriş  bitirme belgesi kamudan olacakt ı r. 
ihaleye girecek mühendis ve rnimarlann üniversitelerin inşaat milhendisliği ve mimarlık bölümlerinden mezun olduklar ını  belgeleyen 
diplornalar ı n ın tasdikli sııretlerini sunrnaları  halinde iş  deneyim belgesi aranmaz. 

j) Bu ihalede benzer iş  olarak: 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı  Resmi Gazetede Yayımlanan "Yapım işlerinde benzer iş  gruplar ı  tebliAi" ne 
göre A/IX orubu alt yanı  işleri benzer iş  olarak kabul edilecektir. 

kiistekii ihale konusu işi yerine getirebilmesi için aşağıda, nitelik ve sayı ları  belirtilen teknik personeli iş  yerinde bulundurmay ı  taahhüt 
edecektir, 

1 adet İnşaat Mühendisi veyaZiraat Mühendisi:1 adet Harita Mühendisi,Harita Teknikeri veya Topograf, 1 adet inşaat Kalfası  
5. ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için:gerekli makine techizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
Şarinamede belirtilen araçlar temin edilecek olup,kendi malı  olması  halinde ruhsat,kiralı k olması  halinde kiralık sözleşmesi yada 
taahhütname ihale dosyas ına konulacaktır. 
6.1haieye sadece yerli istekliler katı lahilecektir. 
7..ittale konusu işin tamamı  veya bir k ı smı  alt yüktenicitere yaptıniamaz. 
8. ihaleyi alacak firma sözleşmeyi imzalamadan önce ihale bedelinin % 6'sı  oranında katı  teminatı  idareye teslim edecektir. 
9.İ steklileı  ihale dosyas ı nı  iskilip ilçesi Köylere Hizmet Gotorme Birliğine teslim edecektirladeli taahhütlü posta vas ı tası yla 

Gönderilen ihale dosyalar ı  değerlendirmeye alınmayacakt ı r.. 
Yap ı lacak iş  iie ilgili2019 y ı l ı  Köydesprogramı  kapsamı nda ödenek tahsisi yap ı larak birlik hesab ı na aktarı lmamıştı r.İşin tamamlanarak 

geçici kabulün yap ı lmas ı ndan sonra hazı rlanacak hakediş, doğrultusundaedeme;iller Bankası  aracılığı  ile yapı lacakt ı r. 
idare ihaleyi yapı p yapmamakta serbestfir. 
Birliğimiz Kamu ihale Kanununa tabii değildir. Ancak aç ı klık,rekabet ve kamu yarar ı  gibi temel ihale ilkelerine tabidir. 

BayezitBestamı  ALKAN 
Kaymakam 
Birlik Başkan ı  


	00000001

