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"Zonguldaı< İıı Merkez İıÇe 
T:.:::rl-KaleoğIu Köyterine içmesuyu Deposu yapımı, KabaiaklıKöYü İÇmesuYu DePosu onarımı İşi" Köylere HiJmet Götiirme Birliği ihde y<ınetmeliğinin l8 incimaddesine göre AÇık İhale Usutü ile ihale edilecektir. ihaleye ilişkin ayr,rt,İ, bilgiler aşağıda yer almaktadır.1- iş sahibi Birliğin; 

----'-J v "'Yı\rrı 4Jırıııılı u.tgrttr aŞagloa Yer a

a) Adı: Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği

:İ f.İ:H ff l*[ruir";İ'#İ*'r;d;: ilö;u" cd No : 3 0 Kat: 4 / 4 1 3 Merkez/ zongııı dak
d) Faks numarası: 0372 253 16 95

Z- İhale konusu işin;
a) Adı: Zonguldak İlİ Merkez ilçe Kumtarla-Kaleoğlu Köyierine içmesuyu Deposu yapımr,Kabalaklı Köyü İçmesuyu Deposu Oor.ımİİşi
b) Niteliği, Türü ve Miktarı: 2 AdetYapım, 1 Adet onarım işi. içmesuyu Deposu yapımı ve onanmı.c) İŞin YaPılacağı Yer : Zonguldak İli Merkez İıç. ru*t*Ia-Kaleoğlu-Kabalaklı Köylerid) İşe başlama tarihi; sözıeşmenin imzalanmasına müteakip 5 (beş) iş günü içerisinde yer teslimiyapılarak işe bElanacaktır.
e) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 75 (yetmişbeş) takvim günüdür.

3-İh aleye ilişkin bilgiler;
a) ihale usulü: KöYlere Hizmet Götiirme Birliği İhale yönetmeliğinin l8 nci maddesi Açık ihale Usulü.b) YaPılacağı adres: Zonguldak Valiliği Meşrutiyet Mh. Gazipaşa Cd. No:30 Kat:2

c) İhal e tarihi :, n, offİ 
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d) İhale saati: 1l:00
İhde saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde ve Birliğe verilen büttin tekliflerin reddedilmesindeBirlik serbest olup, katılımcılar herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

4- İhaleye katııabilmek İçin Gereken Belgeler ve yeterlik kriterleri ;a) Tebligat iÇin adres beYanı; aYrlca irtibat için telefon numarast ve faks numarası i]e elektronik posta adresi.b) Mevzuatı gereği kaYıtlı olduğu Tiearet ve/veyaSanayi odası Belgesi(ihale tarihinin içerisinde bulunduğuyılda ai ınmış olacaktır.).
1- GerÇek kiŞi olması halinde, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaretve/veYa SanaYi odasına veya ilgi|i Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,2- Tılzel kiŞi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veyasanayi odasından veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlıolduğuna dair belge,

3- ortak giriŞim halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ve tiizel kişilerin (| ve 2deki) esaslara göretemin edilecek belge.
c) Teklif velmeYe Yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veyaimza,sirküleri

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdik|i imzabeyannamesi.
2- Tizel kiŞi olması halinde, ilgisine göre ti.izel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzelkiŞiliğin Yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi. bu bilgilerin tamamınınbir Ticaret sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek İizere ilgili Ticaret sicilGazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.



3- onak giriŞim halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ve tiizel kişilerin (1 ve 2deki) esaslara göre teminedilecek belge.
d) Vekaleten ihaleYe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylıvekaletname ile vekilin noter tasdikIi imzabeyannamesi.
e) İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla Koylere Hizmet Gtıttırme Birliği iha]e yönetmeliğinin l1inci maddesinin birinci fikrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (0 bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına
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teminatı Yönetmeliğinin 40 ıncı maddedeki süresi içinde vererek sözleşmel

i) İhale dokümanında verilen standart forma uygun teklif mektubug) İstekliler tektif ettik]eri bedelin %3'ünden az oimamak tzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir, (teminat mektubu da olabilir). Teminat Mektubunun süresi ihale tarihinden itibıren 90(doksan) günden az olamaz,
h) İsteklinin ortak giriŞim olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş oıtaklığı beyannamesi.ı) ortağı olduğu veYa hissedan bulunduğu hizel i.lşİııtİ*r. ilişkin beyanname.i) İhale dökümanı satın alma dekonfu.
5' İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştınlabilir. Ancak işin tamamı alt ytıklenicilereyaptınlamaz.

6' Tıizel kiŞi taraflndan iŞ deneYimi göstermek üzere sunulan belgenin, trizel kişiliğin yansından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaretsicil memur]uk]arı veYa Yeminli mali müşavir ya da serbest mulıasebeci mali müşavir tarafından ilk ilantarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartınkorunduğunu gösteren belge.
7' Birlik İhale Yonetmeliğinin 1l nci maddesinin a, b, c, ç, d, 0, i g, ğ bentleri ile aynı yönetmeliğin 12 ncimaddesi birinci fıkrasının a, b, c, Ç, d, e bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığına dair isteklilertarafından taahhütname verilmesi zorunludur.
8' Ekonomik ve malİ Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlerııdare tarafından ekonomik ve mali yeteriiğe ilişkin kriter belııtilrnemiştir.
9' Meslekİ ve Teknİk Yetertiğe ilişkin be|geler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:9.t. İş deneyim belgeleri:
son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edi]en bedelin % 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,10' Bu İhalede benzer iŞ olarak kabut edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
t0.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YaPım iŞlerinde benzer iş grupları tebliği,nde yer alan (A) IV. Grup işler benzer iş olarak kabuledilecektir.
10'2' Benzer iŞe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık b<ıltımleri: İnşaat Mühendisliğİ,dİr.AYnca; İstekli ihale konusu iŞi yerine getirmek için l adet inşaat Mühendisi çalıştıracağına ve işyerinde 1adet Ekskavatör, l adet Kamyon, 1 adet Betoniyer, l adet Vibratör, l adet Su Tankı bulunduracağınadair taahhütname verecektir, İhale tızerinde kalması halinde isteklinin; taahhüt edilen teknik personele aitöngörülen nitelik ve saYıda olduğuna dair belgeleri yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren üç gün içindebaŞkanlığa suırması zorunludur, İŞ ortakiığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğerortaklar tarafından karşılanabilir.



ll' Ekonomik aÇıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.12. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir,
13. İhale dokümanının görüImesi ve satın aiınması:l3't' Ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almalan zorunludur.l3'2' İhale dokümanı, Merkez İlÇe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinde görü}ebilir veZiraat Bankası Zonguldak §oğuksu Şubesindeki TR35 000ı 00ı5 7930 8756 2651 ,lnolu hesabat00'00TL, karŞılığında bedel yatınlarak aynı adresten temin edilebilir.14' Tek]ifİer' 24 / 06 l 202l PerŞembe Saat 11:00'a kadar Zonguldak Valiliği Meşrutiyet Mh. Gazipaşa Cd.No:30 Kat:2 Kriz ToPIantı Salonu Merkez]ZoNGULDAK veya Zonguldak Valilik Binası Kat:4/413adresindeki Birlik Hizmet Bürosuna elden teslim edilebilecektir. posta vasıtasıyla gönderilen teklifler kabuledilmez.

15' İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktan ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlannÇalPlmı sonucu bulunan toPlam bedel tizerinden teklif birim fiyat şeklinde ,..ıı...t ır. ffi ,"""İr,'L*,".ihale yapıIan istekliyle birim fiyat sözleşme imza]anacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
l6' verilen tekliılerın geçertilik süresı, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvım günüdür.l7. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
l8' Birliğim jz 4734 saYılı K,İ,K'na tabi değildir. Birlik ihale yönetmeliğine göre ihale yapılacaktır.l9' Saat aYarlannda, TürkiYe Radyo ve Televizyon Kurumu GRT) ulusal saat ayarlan esas alınır.20, İhde doktimanında beliıtilmeien hususlara ilanda yer verilmemiştir.
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