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CAY KAYMAKAMLIdI

K0YLERE HizMEr cOTiiRME BiRLiei
iHALE lt-ANl

gay ilgesi Ytiriik Kiiyteri crubu ve C,ayrryazr Kdyii Giinet Eneriili Pompa Sistemi Kurulma iti Birlik lhale

Yiinetmeliginin 18. maddesine gdre Aqlk ihale usulii ile ihale edilecektir. ihaleye ilitkin aynntlh bilgiler agaftda yer

almaktadrr.

1-ihaleyi Yapan BirtiEin

aJ Birligin adr : Qay Kaymakamhgl Koylere Hizmet Gaitiirme Birligi

b) Adresi : Cay KaymakamhF- Hiikiimet Konats Zemin kat CAY/AFYONKARAH|SAR

c) Telefon ve faks numarasr E-Posta : (272) 632 6O60 - (272) 63L3aA3

e) ilgili personelin adl, soyadl, unvanl ; Nurettin ARI - Birlik Miidiirii

2-lhale konusu yaprm iginin

a) ihalenin adr : Qay hgesi Yiiriik Kaiyleri crubu ve lapryazr Kityii Giineg Eneriili Pompa
Sistemi Kurulma i$i

b) Niteli$, tiirii ve miktar : Aqk ihale, Giinet Eneriili Pompa Sistemi Kurulma i9i

( Telixrik tartnamede Belirtilen Sartlarda )

c) YaprlacaF yer : $ayrryazr Kiiyii ve Qaytrpmar Kiiyii

d) ite baslama tarihi i::fffjililtzalandrF 
tarihten itibaren 10 Giin iginde ver teslimi vaptlacak

e) l$in suresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Amlt) takvim giiniidiir'

3- lhalenin

a) YapllacaFyer : Cay KaymakamhBl Toplanh salonu

b) Tarihi ve saati :16.07.2021Cuma-10:00

4. ihaleye kahlabilme tartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katrtma tartlan ve istenilen belgeler;
a) Tebligat itin adres beyant, telefon ve fax numarast ile e-posta adresi
bj Uevzuatr'geregi kaylth oldutu ticaret ve/veya sanayi odast ya da esnaf ve sanatkar odasl veya ilgili meslek odasr

belgesi;
1) Gergek kigi olmasl halinde, kaylth oldufu ticaret ve/veya sanayi odastndan ya da esnafve sanatkar odaslndan

veya ilgili meslek odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundufu ytlda ahnmq, odaya kaylth olduBunu

giisterir belge,
Z) tiizel kigi olmasr halinde, ilgili mevzuatl geregi kaylth bulundutu ticaret ve/veya sanayi odaslndan, ilk ilan veya

ihale tarihinin icinde bulundulu yrlda ahnmrg, ttizel kigiligin odaya kayrth oldugunu gdsterir belge.

bJ Teklifvermeye yetkili oldugunu giisteren imza beyannamesi veya imza sirkiileri;
1) Gergek kigi olmasl halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2j Tiizel kigi olmast halinde, ilgisine gdre tiizel kiSiligin ortaklan, iiyeleri veya kuruculan ile tiizel kigiligin
y6netimindeki gdrevlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bil8ilerin tamamlnln bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmamasr halinde, bu bilgilerin tiimiinii gdstermek iizere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususlan gtisteren belgeler ile tiizel kitiligin noter tasdikli imza sirkiileri.
c) $artname ekinde yer alan standart forma uygun teklifmektubu
9j gartnamede belirlenen geEici teminata ilitkin gegici teminat mektubu veya geqici teminat mektuplan dtgtndaki

teminatlann yatlnldltlnl gdsteren makbuzlar.
d) $artnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, gekli ve iqeriEi Yaplm igleri ihaleleri Uygulama Yiinetmelilinde
diizenlenen yeterlik belgeleri.
eJ Vekaleten ihaleye katrlma halinde, vekil adrna dtizenlenmig, ihaleye kaulmaya iligkin noter onaylt vekAletname ile

vekiiin noter tasdikli imza beyannamesi

0 isteklinin ortak girigim olmasr halinde, bu $artname ekinde yer alan standart forma uygun i9 ortakllgl
beyannamesi,
g) Birlik ihale YdnetmeliEinin 11 inci maddesinin birinci frkraslnrn (a), (b), (c), {9), (dl ve (fJ bentlerinde saytlt
durumlarda olunmadlElna ili$kin yazth taahhiitname.

E) ihale dokiimanrmn satrn ahndrfrna dair belge
hl ihale tarihi itibari ile Sosyal giivenlik prim borcu ve Vergi borcu olmadlgtna dair belge



ll Ba$vuru Mektubu
i) Gergek kigi olmasr halinde niifus ciizdanr fotokopisi
42, Ekonomik ve mali yeterlige ilitkin belgeler ve bu belgelerin tattmasr gereken kriterler:
idare tarafindan ekonomik ve mali yeterliEe ilitkin kriter belirtilmemittir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterlite iligkin belgeler ve bu belgelerin tattmast gereken kriterler:
4.3.1. i9 deneyim belgeleri:
Son on yll iginde bedel iEeren bir siizlegme kapsamrnda taahhi.it edilen ve teklif edilen bedelin %o 50 oranrndan az
olmamak iizere ihale konusu i9 veya benzer itlere ili$kin iS deneyimini gtisteren belgeler.
4,3.2. isteklinin Organizasyon yaprsrna ve personet durumuna iligkin belgeler
4.3,2.1, isteklinin 1 adet Elektrik veya Elektrik Elektronik Miihendisi qahttlracagrna dair taahhiitnameyi vermeleri
zorunludur

4.4.8u ihalede benzer it olarak kabul edilecek igler ve benzer iglere denk sayrlacak miihendislik ve mimarhk
biiliimleri:
4.4,1. Bu ihalede benzer ig olarak kabul edilecek igler:

Bu ihalede benzer ig olarak 11.06.2011, tarihve 27961, saylh Resmi Gazetede yayrmlanarak yiiriirliige giren'Yaplm
iglerimde ig Deneyiminde Delerlendirilecek Benzer iglere Dair Teblig' de yer alan [D) cRUBU itLER. GRUPI

ELEKTRiK i$LERi D-3 ELEKTRiK 

'EBEKE 

VE TESiS i$LERi IV: ELEKTRiK TESSAT VE KESiNTiSiZ GU9 KAYNAdI
TESiSAT i$LERi VEYA GUNE$ ENER'iLi igME SUYU GUNE$ ENERJiLi SULAMA SUYU POMPA SiSTEMLERi GUNE$

ENERJiSi SANTMLi i9i yapmrg olmak benzer iglere denk saytlacakttr.

4.4.2. Benzer ige denk sayllacak miihendislik veya mimarhk bdli.imleri:

Bu itte i$ deneyim belgesi olarak diplomalannl sunmak suretiyle ihaleye katllacak olan isteklilerden yalntzca,

ELEKTRiK MUHENDiSi VE ELEKTRiKVE ELEKTRONiK MUHENDiSi olanlar benzer iglere denk sayllacaKtIr.

S.Ekonomik agldan en avantajh teklifsadece Ryat esaslna giire belirlenecektir.

6. ihaleye sadece yerli istekliler kat abilecektir.

7. ihale dokiimamnrn giiriilmesi ve sahn ahnmasr:

7.1. ihale dokiimanr, idarenin adresinde gdri.ilebilir ve TC, Halk Bankas Cay Subesi TR74 0001 2009 1880 0005 0000 28

nolu Birlik hesabrna 500,00 TL (Begyiiz) iideme yapllarak Qay Kaymakamltlr K<iylere Hizmet Gdttirme BirliEinden

allnabilir.

7.2. ihaleye tekiifverecek olanlann ihale dokiimantnt sattn almalan zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saati olan 16.07.2OZf Cuma Grinii Saat: 10:20 kadar qay lGymakamhBl Kdylere Hizmet

Gaitiirme BirliEi odastnda bulunan ilgili personele elden teslim edilecektir. Telgraf, faks, ve posta ile yaprlacak

miiracaatlar kabul edilmeyecektir

9. istekliler tekliflerini, gdtiirii bedel iizerinden verecektir. ihale sonucu, iizerine ihale yaptlan istekliyle anahtar teslimi

gdtiirii bedel sdzle$me imzalanacaktlr. Bu ihalede, itin tamaml itin teklif verilecektir'

9.1.Bu ihalede fiyat farkl verilmeyecektir.

9.2.Bu it iein avans verilmeyecektir'

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %03'iinden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda geqici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin gegerlilik siiresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim gtiniidiir.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. (23 /Ot/2OI7 -KHK-684/3 md.) Tertir drgi.itlerine iltisakl yahut bunlarla irtibatr oldutu Emniyet Cenel Mr.idiirliiBii

tarafindan bildirilen gergek ve ttizel kigiler ile bu kapsamda oldupu Milli istihbarat Tetkilah Mtiste$arllEl taraflndan

bildirilen yurt dltl baglantth gergek ve tiizel kigiler dofrudan veya dolayh ya da alt yiiklenici olarak, kendileri veya

batkalan adlna hitbir gekilde ihaleye kat amazlar.

14, Birlilimiz 4734Sayrh Kamu ihale Kanununa tabi deEildir. Kiiylere Hizmet Gdtiirme Birligi ihale YdnetmeliEine

tabidir. BirliEimiz ihaleyi yaplp yapmamakta serbesttir'

|LANEN DUYURULUR.


