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Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
Çemişgezek Kaymakamlığı "Çemişgezek Hükümet Konağı ve Eski Tekel Binasının
Hurda Bedeli Karşılığı Yıkım İşi" Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin aynntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
l-İdarenin

Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi (varsa)
a)

Çemişgezek Köylere Hizmet Götürme Birliği

ÇEMİŞGEZEK
:042861120 0l -0428611 2010 -4286|1 2010

:

/

2-İhale konusu iş:

Çemişgezek Hi.ikümet Konağı ve Eski Tekel Binasının Hurda
Bedeli Karşılığı Yıkım İşi. ( En yüksek teklifi veren hurdaları alıp
binayı yıkacaktır.)

a)Adı, Niteliği, türü, miktan

3-İhalenin
a)

yer
saati

:

Yapılacağı

b) Tarihi ve
c) İşin yapılacağı yer ve

süre

4-İhaleye katılabilme şartları

:Çemişgezek Kaymakamlığı (Toplantı salonu)
: 2|.10.2021 Perşembe Günü saat:14:30
: Çemişgezek / 30 gün

ve istenilen belgeler ile yeterlik

değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:
4.1. İhaleye katılma şaıtları ve istenilen belgeler:

A-GERÇEK rİşİı-eniN

:

a-İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,
b- GeçiciTeminat dekontu veya makbuzu,
c- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
ç- Teklif Mektubu,
d- Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı

imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir,
e- İhale dokümanı satın alındığına dair belge,

B-TüaEL «işiı,rnN:
a-Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(ç),(d) bentlerinde

yazılı belgelerin

yanında,

ayrrca;

b-Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
c-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan oda kayıt belgesi,
d-Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve Sicil gazetesi.
4.1 .1 . Dosya bedeli 500,00 TL'dir.
5-ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6_İhale dokümanı Çemişgezek Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve bedeli KHGB
hesabına yatırıldıktan sonra aynı adresten temin edilebilir.
7-Teklifler ihale saatine kadar Çemişgezek Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götibme Birliği Başkanlığı
İhale Komisyonuna teklif sahipleri tarafından veya Kanuni temsilciler tarafından bizzat verilecek o|up
Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8- Yapılacak iş için teklif edecekleri miktann en az o/o 3 tutarındaki geçici teminat miktarını en geç

21ll0/2}2l günü ihale saatine kadar TC Ziraat Bankası Çemişgezek

Şubesi
00035907483 325-5002 numaralı hesabına yatıracaklardır.
9-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

TR65000

l

1O-istekliler tekliflerini, ekte verilen teklif mektubu üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu istekliyle
teklif mektubu üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
l l-İstekliler belirtilen geçici teminattan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
l 2-Birtik İhale yönetmeliğinin l 8. Maddesine istinaden,

Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı I(amu İhaleleri
Kanunu, 50l8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Açık ihale usulü olup Birliğimiz; 4734 sayıh
Kanunu, 28 86 sayılı Devlet İhale
Sayıştay Kanununa tabi

'L

-

değildir. Birlik, Z8.|J4.2|J01 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet
Götürme B irliği İhale Y<lnetmel iğine tabidir.
l 3-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
14- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

lS_Şartnamenin uygulaürmasmdan doğacak
Mahkemeleri yetkilidir.

her türlü

anlaşmazhklarda Çemişgezek

16- İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidit,l4.|0.202l

Çemişgezek

Hizmet

KoÇ
Kaymakam

