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ilimiz 2022 yrhf6yOgS Yatrrm Programr kapsamrnda Tunceli Merkez Kocalar -Giileg Grup Kdy Yolu
ve Kale Mezrasr ile Mazgirt ilge Srnrrna Asfalt Mrcrrr Temin igi Merkez Kdylere Hizmet Gdtiirme Birlili ihale
Ydnetmeliginin 18. maddesi uyarmca Agrk ihale Usulii ile ihale edilecektir.

Teklifler yukarrda belirtilen yer, tarih ve saate kadar ihale komisyonuna teslim edilecektir. Bu saatten sonra
verilen teklifler kabul edilmeyecektir. Teklifler bizzat istekli, kanun temsilcileri ve tiizel kigilerde temsile yetkili kigiler
tarafindan komisyon bapkanh[rna verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhiitlii olarak teklif verilmeyecek olup, bu
gekilde gdnderilen teklifler de$erlendirilmeye almmayacaktr. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alnamaz.
4- inale Konusu igterin

$fgtda belirtilen iqler ihale edilecektir.
1-Idarenin:
a) Adr
b) Adresi

c) Telefon ve Faks Numarasr
2- ihtlenin
a) Yaprlaca[r Yer

b) Tarih ve Saati
3- Tekliflerin
a) Verilece[i yer
b) Tarih ve saat

Igin Tanrml

igin Niteli[i

igin Miktan ve igin Yapilma Yeri

il. Baglama Tarihi

igin Bitim Tarihi

5- ihale Dokiimanrnrn Giiriilece[i Yer

6- ihale Dokiimanrnrn Hangi Bedelle
Ahnaca[l

7-Gegici Teminat

Tunceli Merkez Koylere Hizmet Gotiirme Birli[i
Atattirk Mahallesi 15 Temmuz $ehitler Bulvan Htikiimet Kona[r
Kat:1/TUNCELI
0428 213 33 33 - 0428 213 33 10

Htiktimet Kona& l. Kat Valilik Toplantt Salonu

30.06.2022-10.30

Htiktimet Kona$r l. Kat Valilik Toplantr Salonu

30.06.2022-10.30

ilimiz 2022 yrh KOYDES Yatmm Programr kapsammda Tunceli
Merkez Kocalar -Gtileg Grup Koy Yolu ve Kale Mezrast ite
Mazgirt ilge Smrma Asfalt Mrcrn Temin igi
Elenmig Qakrldan istenilen Tiplerde Konkasorle Kmlmtg,
Bittimlti Kaplama ve Kangrm Agreganm EleSe Su verilerek
Yrkanmasr

Kocalar-Gtileg Grup Koy Yolu Asfalt Mrcrt (34615 r'), Kale
Mezrasr ile Mazgirt ilge Smm (504 m') toplam 850,5 m3

Sozlegme Imzalanmasl tarihinden itibaren 3 (iiq) takvim gtinti
iginde iqe baglanacaktrr.
iqin stiresi i$e ba;lama tarihinden itibaren 2A (Yirmi) takvim
giintidtir.
Tunceli ValiliEi Tunceli Merkez Koylere Hizmet Gottirme Birli[i

ihale doktimanr 4.000,00-TL (DiirtbinTiirk Lirasr) kargrh[rnda
Tunceli Merkez Kdylere Hizmet Gdttrme Birli[i'nden almacaktr.
ihaleye teklif verecek olanlarm ihale doktimanlarmr satrn almalarr
zorunludur. (Dosya i.icretleri Halk Bankasr Tunceli $ubesinde
bulunan TR36 0001 2009 6730 0016 0000 27 IBAN no'lu hesaba
igin adr yazilarak yatrrrlacaktrr.)

Teklif edilen bedelin %3 'tinden az olmamak izere, isteklilerce
belirlenecek tutarda gegici teminat almacaktr. Gegici Teminatm
Nakit Yatrrlmasr Durumunda (TR36 0001 2009 6730 0016 0000
27) no'lu IBAN numarasma yatrnlacaktrr.)
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8- ihaleye Katrlabilme gartlan ve ibtenilen Belgeler
8.t-iStet<titerin ihaleye kahlabilmeleri igin agagiOa sayrlan belgeleri teklifleri kapsamrnda sunmalan gerekir:
a) Tebligat igin adres beyanr; aynca irtibat igin telefon numarasl ve faks numarasl ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatr gere[i kayrth oldugu Ticaret velveya Sanayi Odasr Belgesi.



l- Gergek kigi olmasr halinde, ihaleye iligkin ilk ilamn yaprldr[r yrl igerisinde almmrg, Ticaret velveya Sanayi

Odasma kayrth oldupunu g<lsterir belge.
2- Tiizel kiqiolmair halinde, mevzuatr gereli tUzel kigilifin siciline kayrth bulundu$u Ticaret velveya Sanayi

Odasilrdan ihaleye iligkin ilk ilanrn yaprldrlr yrl igerisinde ahnmrg, tiizel kiqiliSin sicile kayrth oldu[una dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili oldupunu gdsteren imza Beyannamesi veyalmza Sirkiileri'
l-Gergek kigi olmasr halinde, noter tasdikliimza beyannamesi.
2-Tnz.el kigi olmasr halinde, ilgisine gdre tiizel kigili[in ortaklarl iiyeleri veya kuruculan ile tiizel kigilifiin

y6netimindeki gdievlileri belirten ron du*-u gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlart tevsik eden belgeler ile

tiizel kigililin noter tasdikli imza sirkiileri.
d) gekli ve igeri[i idari gartnamede belirtilen teklif mektubu (Ayn bir teklif zarfi iginde olacak.)
e) idari $artnamede belirlenen gegici teminat.

0 S.2. nii maddede belirtilen, qekli ve igeri[i Mal Ahm ihaleleri Uygulama YdnetmeliSinde diizenlenen yeterlik

belgeleri.
g; Vetat"ten ihaleye katrlma halinde, istekli adrna katrlan kiginin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza

beyannamesi.
8.2-Mesleki ve teknik yeterlile iligkin belgeler ve bu belgelerin tagrmasr gereken kriterler:
8.2.1- istekli tarafindan teklif edilen bedelin en azYo 40 orannda ihale konusu ig veya benzer iglere ait tek sdzlegmeye

iligkin son 5 yrl iginde iq deneyimini gdsteren belge,
8.3-Bu ihalede benzer ig olarak kabul edilecek igler:
8.3.1-.Kamu kurum ve Kuruluglanyladzelsektdrde yapmry olduklan yol, asfalt mlcrl ahmr ve temel malzemesi temini
igi benzer ig olarak defierlendirilecektir.

8.3.2-Birli!imiz tarafindan ihale dokiimanlan igerisinde verilmeyen fakat ihateye girmek igin yeterlilik gartlan

olarak istenilen diler belgeler, ilgili mevzuat gergevesinde KiK standart formlanna giire diizenlenmig olacaktrr.

8.4. Belgelerin sunulug gekli
8.4.1-istekliler, yukanda sayrlan belgelerin ashnr veya aslma uygunluSu noterce onaylanmry drneklerini vermek

zorundadr.
8.4.2-Noter onayh belgelerin ashna uygun oldu$unu belirten bir gerh tagtmast zorunlu olup, sureti veya fotokopisi
gdriilerek onaylanmry olanlar ile "ibraz edilenin a;mrdr" veya bu anlama gelecek bir gerh tagryanlar gegerli kabul

edilmeyecektir.
8.4.3-istekliler, istenen belgelerin ash yerine ihaleden 6,nce idarenin yetkili personel tarafindan "ash idarece

goriilmiigtiir" veya bu anlama gelecek gerh diigiilen ve ash kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini idarece uygun

gdriildii[ii takdirde tekliflerine ekleyebilirler.
9-Teklifte bulunan istekliler, idarece hazrlanan idari Sartname, Teknik $artname ile Sdzlegme Tasarrsr ve eklerini
peginen kabul etmig sayrlr.
lO-ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
1 l-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremez.
rz-ihale konusu igin tamamr veya bir krsmr, alt yiiklenicilere yapinlarnaz
l3-Kdylere Hizmet Gotiirme Birlipi ihale YdnetmeliSinin 12 inci madde kapsammda olanlar ihaleye katiamazlar.

14- ilgili mevzuat hiikiimleri uyar:rnca kesinlegmig sosyal giivenlik prim borcu ve vergi borcu olmadrlrna dair
belge (Son beg giin igerisinde ahnmrg)

15- Birlilimizin ihalesine katrlan isteklilerin teklif zarfr iginde adli sicil kaydrnr sunacaklardrr.
16- Birli$miz ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir.
17- Birlipimiz, ihali t<anuntanna tabi olmayrp, Kdylere Hizmet Giitiirme Birlili ihale Ydnetmeli[i'ne tabi olup,

ihalelerdJki yasak fiil veya davranrglar ile cizalara iligkin hususlarda, 4734 sayir Kamu ihale Kanunu,4735 sayrh

Kamu ihale Sdzlegmeleri Kanunu ve 2886 sayrh Devlet ihale Kanununun ilgili hiikiimleri uygulanr.

Tunceli


