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(Başmakçı Köyü İçme Suyu

Deposu Yapım İşi.)

DAĞITIM YERLERiNE

Burdur Merkez Başmakçı Köyüne 200 rrı3 içme Suyu Deposu yapım işi,ne ait ihale ilanı
ilişikte gönderilmiştir.
İlanın, Kaymakamlığınız internet adresinde ve ilan panosunda, 09.09.2022
|6.09.2022 tarihleri arasında yayınlaıiınasını \e tutanağlnın birliğimize gönderilmesini rica
ederim.
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naşxı,ı,lı-rĞrNnAN

cörünlrB ninr-iĞi

l. Burdur Merkez Başmakçı Köyüne

200 m3 İçme Suyu Deposu Yıpım İşi Açık İhale Usulü ile
(Birlik
Ihale Edilecektir.
Ihale Yönetmeliğine tabi olarak Yönetmeliğin l8. Maddesi)
a)Adresi: t}urdur ili Merkez ilçe Köylere Hizmet cöttirme Birliği Başkan|ığl /BURDUR
b) Telefon- Faks Numarası: 0 248 233 31 l5- 0 248 233 31 15
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : www.burdur.gov.tr
2. İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, Tiirü ve Miktarı: Yapım İşi, 1 adet, Burdur Merkez Başmakçı Köyüne 200 m3 İçme
Suyu Deposu Yapım İşi
b) Yapılacağı r'er: Burtlur İli Merkez İlçesi Başmakçı Köyü
c) İşe Başiaıııa Taııhi: Sözıeşınerıin yapıidığırııı rebliğ tarihınden itibaıerı 5 (beş) iakviın giinü içİnde
yer tesliıni yapılarak işe başlarıacaklır.
d) İşin Süresi: İşe oaşlanıa tariiıiııdcn ıtibaıen l20 (yüzyirmı) takvim giinüdiir.
3. İhalenin
a)'ı'apılacağı !er: Bur<iur Valiliği Merkez İlce Kö1,|ere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığında

Toplantı Salonu
b)'larilıi:i6.09.2022
c) Saati:l4:45
4. I h a i 9-.K_!ggbğıfee.,ıadar!_v

krilerlcJi

a.l. İJıebreJgtilmg_§nıdaqJ9Jşl9lit§n_b9lcger:
4.1.1. )-ekı,i.,ernıet,(, \elklli olduğunu gtisteı,en.lgı_Legn_arc,şl1eva İmza Şj4![!9_ıa
4.1.1.1. Gerçek kişi oıması nalınoe, noter tasdıklı İınz.a-[evan4ame§i
4.1.1.i. 'tiizel kışi olnası halinde, ilgisine göre tiizel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kuruculan ile
tüzel kişiiiğın ycinetiı;ıııd:ki göreul!le,:i tıelirten soır dıınır.ru gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veyı bu
bııııışg:l_iş:ı1çc_4gii_bd3gler ile tüz.:l kiş:liğin nr,ıteı, tasCıkli imza sirkülşi.
4.1.-l. ;gkl; ,,,* iç:ı,ığı İCı:"i Şert,ıı.ıacr-lc bclir.ieirşı. tti<-lit' moktııbu.
4.1.3. i hıle 5lskji,Eınıu.ı_ı*"r!4_gl,J_d]ğuıa_{e!Iğç!s§,,
4.1.4,' ;:,-,ç'; iı,şı ııi,aiiıı,!;i i; C;ıcyinıiıi gös,citok üzere sunuları belgenin. tirel kişiliğin yarısrndaır
fazla i-,isscı;i;ıc sahıp tırıı.,:ına aia .-\ln,i:ıs, halinoı, 1ica:.t ,,c sanay; iırltsı,'ricaıct ıı.jiı;; bünyesİnde
buluıan ii,ıa:eı siçil memurluklar. leya.!emiı i ına,ii ır,.işavıı i,a oa serbest mulıascbeıi nıali müşavir
taıaliniıuı iliı iim ııırihinden sonra düzenlenen ve ciizenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintısiı: oiı-rei: bu şa,,tın iıiırunduğunu gösteren, slandan ftıııııa uygun bcige.
4.1.i. 1ı.lzci ii;ı;i t,ıiiii; n,ji.,-, iş deneyimıni 1;(isteırrei<_ iizere r:n az beş yrldır "/t 5l ,ıeya daha fazla
hissesıı"ı: sahıp ırıiııııu veya müııenois ortağınln mczuniı,c; bclgcsinin sunulması durumunda; ticaret ve
sanavi odası,';i,ıırı;i ;iiiısi ıi!n;.,c,;ı;i:ı b,;],,-ınaı tj:atcı sicil nıeıııurlukları vela yeminli mali müşavir ya
da seı,şeı ı r luı,as(.beci maii rnüşavir 1arafından, ilk iiıı,ı tarihinden sonia diizenlencn ve dtizenlendiği
tarihterı getıy,,: doğ;:u srıı tıış vı!dıı kcsiı;;isiz ,rlaı,ır bı-ı ı;n,tın i.or(ınduğurru gösteı,en belgc,
4.2. ııı,Jcsieki ,ıe 'I'eknik yeıerliğe ilişkin belgeler ve bu tıelgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.|. iş tleutlı ıın belqe}eri:
Son oıı l,es 1,ıi için-Jç teılel :.çeren bir siizlesme kaosarnında l-aahhüt ediien ve teklif edilen bedelin %
j0 c:a--. ı,-l.i::ı-ı ı:l oi.,:uın,:i iizele iiıaic l,_ün]:! ]ş ıey-; beıız,t,: işiere ilişkiıı iş denel,irıır,i gösteren
beig:i,,:,

4.2|i' [ı,., ıl,al,:ıie heıı..:eı iş ol,a rıi,^ k:ıhııl edilccıı! işler:
l1,,15.i'0ll 1ıı,iiı ,ı,: 27.]ıir Sav,l lie,ıi Gzıztı.ed., ,çır,ıml,tr,a- ''Yapııı İş;!eıincle İş Doneyiminde
f)eğcrlenCir'le,_,t:|ı Bt,r.,z eı, İs lere Daiı febliğl" 'rje veı ;ılaı Bıjı.,.i.; [s (-itırııplarıntlan B1tI, A/III, A/IV
İşleri t,ıi,ıe, ;s .,,].:;,al ]ı;;bııl edilecektiı,.

4.2.3. üenzer işe denk sayılacak mühendislik vc"va ınimarlık bölümieri:

inşııat lv{ühencii sliği
5. İhaleye sadece yerli ,istekiiier katı latıiiecei;.ııt.
6. İtıa]e <ioxümanı, iciarenin adresin<le qorülebillf ve 250.00 (ikiyüzeiliı Türk Lirası olan Dosya
Bedeli Birliğin Burdur'f.C. Halk Bankası Şubesindeki TR89 0001 2009 3160 0007 0000 34 IBAI\

nolu he§ap numarıstna yatrrrlacaktrr. İhale dokümanı Köylere Hizmet Çötürme Birliği

Baskanhğında görülebilir ve ıynı yerden satın alınabilir.
7. Te[.1ifler ihale saatine kadar Merkez Köylere Hizmet Götiirme Bir!iği P,aşkanlığ,,na verilebilecektir.
Posta yoluyla gönderilecek teklifler kabııl edilmeyecektir
8. istekliler tekliflerini. anıhtai t3§Uııi_gğ!ürj!_bsdelj!zfIig{e§_eJ9ç9kJ9lğ__İ[g!e sonucu
!!ggr!4gi!ale vanılan istek]ivle anahtar teslimi götürü bedel sözlesme imzalanaclıktır.
9. İstekliler teklif etJikleri bedelir 963'iinden az olmamak üzere kendi beliıleyecek leri tutarda ggğ
!g!4g! verecekIeıdir.
tr0. Verilen tekliflerin geçerlik siiresi, ihale tarihinden ilibaren l50 (yiizelli) takvim günü olmalıdır.
!0.0l. Goçici teminat mektubu veriImesi halinde süresi ea az 14.113.2023 tarihine kadar geçerli
olacaktır.
11. İhale dosyası içinde sunulacak belgeler asıl, sureti konaoak ise sıı;e1 evraklara "Aslı İdarece
Görülmüştür" ibaresi ile asıl evraklar sunularak tasdik ettirilecek veya noter tasdikli belgeler
konulacaktır.
l2. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
13. İstekliler Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezier.
14. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilan metninde yer verilmemiştir,
15. İhale konusu işin tamamı veya bir kısml alt yüklenicilere yaptırılarnaz

Burdur Merkez llçe Köylere
Hizmet Götürme Biıliği Başkanlığı

