
; IHALE ILAN! 
İSKİLİP İLÇESİ  KOYLERE HIZMET GÖTORME BİRLIĞI 

(:,(inim ili iskilip Ilçesi Soğucak köyü içme suyu iihtiyacını  karşılamak üzere Sondaj kuyusu açılması  yapım işlaçık ihale usulü ile ihale eiiikcıektir. 

AdrEsi. 	 : Isk ip Ilçesi Köylere Hizmet Götürnıe Birliği Yenicanityleh.AkşemseddinCad.Hükümet Konağı  Kat:2 ISKILIP 
Telelor. ve faks numarası 	: O 364 5116001 Paks: 0364 5116066 
Elek ı tcrik posta adresi (varsa) 	: 

24hale kanueu yapım isinin  
Niteliği, türü, miktarı 	:Menfezypım işi 	. 
biri oılacağı  yer 	: Çorum/Iskilip Soğupakıköyü 	• 	 . işe!başi3ina tarihi 	: Sözleşme imzalanmasından itibaren 5 güri,,k;erisinde yer teslimi yapılarak işebaşlanacaktır. Yer Malirninden ititiaren_135,ğürid8r.1:, 	r. .. 	. 

3-ihatenrı  
Yak ıa:ıağı  yor: Iskilip ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 
Tarihi 	saati: 10.01.202011.00 

4. Mai ıyeıı  katılabilmek için isteklilerde aran ı  an şartlatbelgeler ve yeterlilik kriterleri. 
'retıligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası  ve faks numarası  bji liRışzuatı  gereği kayı tlı  olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası  Belgesi. c)1.: *libaTe.: ve Sanayi odasından veya bağlı  bulunduğu meslek odasından ihalelerden yasaklı  olmadığına dair belge d)j Toclif yemeye yetkili olduğunu gösteren Imza Beyannamesi veya Imza Sirküleri. 

.. 	.„ 
1- Gerçek kişi olması  halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 	- 	• 2-Tüiel 	•piması  halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kuruculan ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son dt 'unntgöSterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları  tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. e) 	i ve içeriği bu Şartnamede belirlenen kapalı  zerf içerisinde teklif mektubu f)- 472;l• saydı  Kan.10.Mad.(a),(b),(c),(d),(e),(g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadıgına ilişkin yazılı  taahhütname. g)fra &ıki:İmam:Köylere Hizmet Götünne 	T.Vakıfiar Bankası  Iskilip şubesinde bulunan TR380001500158007309170709 lbanrig,ü hesab ına 250,00 TL(ikiyüzelliTL) yatınlırak,banka dekontıı  gösterilmek suretiyle Birlik Müdürlüğünden satın almacıak olup, ihale dökürnımı  satın alındığına dair banka dekontu ihale dosyası  içerisine konulacaktır, h) Bıt ğrınemede belirlenen teklifin %3'ü tutarında geçici teminat,(Köylere Hizmet Götürme Birliğinin T.Vakıflar Bankası  Iskilip ŞubeStı ciaki TR580001500158007309178982 ibannolu emanet hesabına yatırılacak) 0 Vekıde.onihaleye katılma halinde, istekli adına katılan, kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. Mesıııki've Teknik Yeteriiliğe ilişkin isten6n belgeler: 

fiteklinin son beş  yıl içerisinde kamu sektöründe ilk teklif edeceği bedelin % 50'si oranında gerçekleştirdiği veya denetlediği idareCE: kusursuz kabul edilen ihale konusu (iş  ve benzer işler ile ilgili deneyimini gösteren tek sozleşmeye ilişkin Iş  Bitirme Belgesini sunma ııı  lıdrunluduriş  bitirme belgesi kamudan alınmış  Olacaktır. Ihetiyıi girecek mühendis ve mimarların üniversitelerin inşaat mühendisliffi ve mimarlık bölümlerinden mezun olduklarını  belgeleyen diplorriola 'nin tasdikli surefierini sunmaları  halinde iş  derieyim belgesi aranmaz. 
0.1 • alecie benzer iş  olarak; 11.06.2011 tarih ve ,27961 sayılı  Resmi Gazetede yaynılanan "Yapım işlerinde benzer iş  grupları  tebliginrieyer alan (A) ALTYAPI IŞLERI (IV.GRUP Işler) ve (IX GRUP işler)" benzer iş  olarak kabul edilecektir. lb:ekt ihale konusu işi yerine getirebilmesi için aşağıda nitelik ve sayıları  belirtilen teknik personeli iş  yerinde bulundurmayı  taahhüt edecelı* 

1 edel Jeciloji Mühendisi 
5•Ibaia Eadece yerli istekliler kablabilecektir 

knıuSu işin tamamı  veya bir kısmı  alt yüklenicilere yaptırılamaz. 7. ihaleyi Edecek firma sözleşmeyi imzalamadan önce ihale bedelinin % 61sı  oranında katı  teminatı  idareye teslim edecektir. 8, isteidiler ihaleye posta yolu ile katılamaz.Posta yolu ile gönderilen dosyalar geçerli olarak kabul edilmeyecektir. Y4ı!acak ş  ile ilgili 2019 yı lı  Köydes ek programı  kapsamında ödenek tahsisi yapılarak birlik hesabına aktarılmamıştrişin Mmatenıırak geçici kabulün yapılmasından sonra hazırlanacak hakediş  doğrultusunda ödeme;Iller Bankası  aracılığı  ile yapılacaldır. Ida:e ,halayi yapıp yapmamakta serbesttir. 
Birliğliııii Kamu ihale Kanununa tabii değildir. Ancak açıklık,rekabet ve kamu yararı  gibi temel ihale ilkelerine tabidir. 

Muharrem ELIGOL 
Kaymakam 
Birlik Başkanı  
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