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ÇEMİŞGEZEK KAYMAKAMLIĞI

KöyLERE HizMET GöTüRME BiRLiĞi
irraı,ı iınNr

1-İlıaleyi Yapan Birtiğin

a)Birliğin adı
Birliği

b) Adresi

c) Te|efon ve faks numarası

d) Elektronik Posta Adresi

e) İlgili personelin adı,soyadı,unvanı

2-İhale konusu yapım işinin
a)İhalenin adı

:Çemişgezek Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme

: Çemişgezek Kaymakamlığı- Çemişgezek/TUNCELİ

. (428) 611 20 01
' (428)6lt 2l 29

: cemisgezekkaymakaligi62@gmail.com

: Sebahattin ÖZÇELİK_Bir|ik Müdiirü

b) Niteliği, türü ve miktar

c) Yapılacağı yer : Çemişgezek Kaymakamlığı (Toplantı salonu)
|3.04.2022 Çaışamba Günü saat: l4:30

: Sözleşmenin imzalandığı taıihten itibaren 5 gi.ln içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

: 30 gi.in

d) İşe başlama tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çemişgezek Kaymakamlığı (Top|aııtı salonu)
b) Tarihi ve saati : 13,04.2022 Çarşamba günü saat:l4:30
4, ihaleye katrlabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesindeuygulınacak kriterler:
4.L İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterei imza beyannamesi veya imza sirküleri;
]) §ereek 

kişi olması halinde, noterİasdikli imza beyannamesi,
3) TY':l kiŞi olması halinde, ilgisine göre ttizel tişllıcln ;.takıun, üyeleri veya kuruculan ile tıizelk§iliğin Yönetimindeki görevlileri beİrten son duİurİu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bitgilerintamamünın bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması hilinde,_ bu bilgilerin ,ilü";;;;fi;;= .-.üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gtısteien belgele"r ile ıüzel ki;ilĞ;Ğot6r- . -'.-
tasdikli imza sirküteri. "- '*"'**':,İ"'"'"2.i-,
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: Yeni Çemişgezek Hükiimet binası, zemin etiit raporu ve
projeleri 

.mimari uygulama projesi ,Yaklaşık maliyet hLırlama
hizmeti alımı işi.(Anahtar teslimi)
Tunceli Çemişgezek Yeni Hiikümet Konağı zemin etüt raporu
ve p.ıojeleri mimari uygulama projesi , yangın tahliye projesi
,statik /mekanik/elektrik uygulama projeleri ,e lr"supla., ,peyzaj /a|t yapı uygulama projeleri ve 

-hesapları 
.pey;i ahyapı uygulama pğeleri ,mahal listesi ,tekıik şartnaıne ,

llbüT u.. dokümanlar pğe ve yaklaşık ma|iyet maİiyet
naArlaIna ışI anahtar teslimi.

e) İşin süresi



b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
c) Idari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat
mektuPları dışındaki teminatların Saymanhk ya da Müasebe Müdürlüklerine yatınldİgını gösteren
makbuzlar.
ç) Bu şartnamenin7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri
Uygulama Yönetmeliğinde diizenlenen yeterlik belgeleri.
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına diizenlenmiş, ihaleye kahlmaya ilişkin noter
onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş
ortaklığı beyannamesi,
f) Birlik İhale Yönetmeliğinin l l inci maddesinin birinci fikasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (fı
bentlerinde sayılı durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
g) İhale dokilmanınrn satın alındıgına dİir belge
ğ) Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı fotokopisi
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıma§ı gereken kriterlerı
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
43.1. İş deneyim belgeteri:
isteküinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dlşlnda kamu veya özel sektörde sözleşme
bedelinin en az yo 80'i oranında gerçekleştirdiği veya % 50'si oranında denetlediği veyahut
yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili İ"n.yi.i.ri
gösteren ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilışkin iş
deneyim belgesi

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer iştere denk sayılacak
mühendislik ve mimarhk bölümleri:
4.4.|.
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Resmi Gazetenin 07.06.20|4 tarih ve 29O23sayılı nüshasında yayımlanan 'YAPIM IŞLERINDEiş DENEyİMiNDE DEĞERLENDIRILECEK BENzER ı§ı-'ınr DAIR TEBLi'Ğ,IN ı-v
gurubu işler
benzer iŞ olarak kabul edilecektir; (İş Bitirme Belgesinin aslı veya noter tasdikli olınası gerekir.)

4.4.2. Beruer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Bu işte iş deneyim belgesi olarak diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye kaılacak olan
isteklilerden ya|nızca İNŞAAT MÜHENDiSi ve MiMAR olanlar benzer işlere denk sayılacaktır.
Hgr.{.ç.r.lii.p.r.o.iç..y.ç.y.?.kl3şık .EıR!!y.ç!..hear|gm.a..ış.i.bç-nıçr.!ş..s.|argh.kp.hıı|..ç.dı|gç.ç.k|i.r,.Ay.r|.ça

M!n.e.r..'..çy.q.İı.şn-el.M.il!ı.çrı.diş.lp.ri..dip.[9.ng.le.n4ı.iş.d.qnçyi.uı.h,..çlgçşi.qtç.rgk.kgllç.4ab..ilç.ç._e.kJir,

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklifsadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TC. Ziraat Bankası Çemişgezek Şubesi
TR65000l00035907483325-5002 nolu Birlik hesabına l000 TL (Bin Tiiık Lirası) ödeme
yapılarak Çemişgezek Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götiirme Birliğinden alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanlann ihale dokümanını satın almalan zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çemişgezek kaymakamlığı köylere Hizmet Götürme
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Birliği odasında bulunan ilgili personele elden teslim edilecektir. Telgraf, faks, ve posta ile
yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
9, İstekliler tekliflerini, götiirü bedel üzerinden verecektir. ihale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliYle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı iİi., teı<ıir
verilecektir.
9.1.Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.
9.2.Bu iş için avans verilmeyecektir.
l0. istekliler teklifettikleri bedelin %3'iinden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat veıeceklerdir.
l1. verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
l2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Birliğimiz 4734 Sayıh Kamu ihale Kanununa tabi değildir. Köylere Hizmet Götiirme Birliği
İhale Yönetmeliğine tabidir. Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

ILANEN DUYURULUR.
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