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Sayı

:E-96544664-000-17993

Konu : İhale İlanı ( Burdur Merkez Gökçebağ
Köyüne İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi)

DAĞITIM YERI-ERiNE

Burdur Merkez Gökçebağ Köyüne İçme Suyu İsale Hattı Yapımİşi'ne ait ihale
ilanı ilişikte gönderilmiştir.

İlanın, Kaymakamlığınız internet adresinde ve ilan panosunda, 09.09.2022 |6.09.2022 tarihleri arasında yayınlanrrı asın ı 1e 1uti.üıa-ğının birliğimize gönderilmesini rica

ederim.

Ahmet MAILOĞLU
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vali yardımcısı
Birlik Başranı

dA Uıso,l

Ek: ihale ilanı (2 syi-.)
Dağıtım:
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l. Burdur Merkez Gökçebağ Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapıni İşi Açık İhale Usulü ite İhale
Edilecektir. (Birlik İhale Yönetmeliğine tabi olarak Yönetmeliğin l8. Maddesi)
a) Adresi: Burdur İti Meıkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Biıliği Başkanlığı /BuRDuR
b) Telefon- Faks Numarası: 0 248 233 31 15- C 248 233 3l
c) Elektronik Posıa Adresi (varsa) : www.burdur.gov.tr

';ili,i:,L::}iHi3,i,İ"#l;,.dur

l5

lVlerkez Gökçebağ Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi

b) Yapılacağı Yer: Burdur İIi Merkez İlçesi Gökçebağ Köyü
c) İşe iıaşlama I'arini: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (iıeş) takvim günd içinde

yer resiirni yapiıarax işe baslanacakiır.
d) İşiıı Süresi: ışe başlanıa ıarihinden itibareıı {5 (Kırktıcs) ıa«vim günüdür.
3. İhalenin;
a) Yapılacığı \'eı; B;ırılur Yaliliği ıV| erkez İiçc Kö1,}erc Hizmet Cötiirme

Toplantı Salırnu
b) I arıhı:16,09.2022
c) j_gıı.:.l5-15

Birliği Başkanlığında

İhgje-v.ş_hf.iiıb.ilg_e.$I0g-rrJs.._i.eilen-bels9&tj!ç-reiff[Lğ*I!9gdjp9@3clanacık
kriterleJi
a.

4.1.

4.1.1.'[ eriif vermeye 1,etkili olduğunu gösiere!ı
zq_B_cJgı4 glqgşlJgy4jgq Si 1§[e!.
4.1.1.1"ieı..ı:i kişi ,:lrnası ne]inde, ııoıer tasoikli
4.1.1.2"Tiizeı kışi olması ha.linde, ilgisin: göre tüz:el kişi!iğ,n orta,klan, iiyeleri veya kunıculan ile tiizel

kişiliğinyönetimindekigörevlileribelirtensondurumugöSterir@@!vevabu

l]cl§e.le t ile tüzel k:şiliğin ncler ;asdilı;; iın:ıa sırküleri.
!ı!r§teı_!ş.ııiLçs!eg_
-.:;l.

,t l t -.|
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.l:.,,...-.- ,..,,rı-,_,..,...L,..
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1.3. İiı a!e tlo}.üınaııı.ıgı_sg!ııı-ı!ı: üğlrıe-dağ_t.:lSÇ.,

ıl . ıl ''.,^|,,,,,ı .,l.,,-4:a.!-!jılgıg-.!-!.!1!g:9!ı
.. -,.L,.., l....Lh:ı. .,.-,.,.
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4.i.5.İstei: jin jn ortı]< girisiın tıiııası l,ı;]in,jı: ı;,:lıli ıc içe:illi şartnanııde b,:lirtjlgn ııı"ıak girişim
beyıırıııaıiı.:.1 ı],: oı,t.rli girişiıııi oluşturan gcrçek ve tüzcl i<işilcrin ner birinin 4.1.1 maddesinde yer alaıı
belgeler: a}r] ili,ri ı,çrilmesi lul,uİilJdur. İş onai.hgının tüZei ldşi ortağr tara{iridaıı, iş deneyimini
göstcııııelı li2,cre sundlan belgeniıı 1üzel kişiiiğin yarısın«ian i'azia hissesıne sahip ,",e i,apılıcak ihalelere
iiışl:l;l :ö:l.,,.:,:l.:;;il ,,,ii;,-'-,!çiesi kıınıisunda. tcn!5i]e !e Vijnel]tne Vçlr.il, o[?tn onağlna ait olması
ha]iı-ıı1,:. ,:.u oita;.. 4. i.5 ve 4.1.6 beııdındeki belgeyi dc sutnak zoi-undacır.
4.i.6. 'lı-]:,et ]ii ;", ıziıı,;'i;:il:ın i:; ;.:ı,ii;-;, ,ı; giı: t-;,1;-l^ ,;.ı": sunıılan belgenin, tüzel kişiliğin yansından
f'az-iı, ıııscı,ine sahiı c;,iağına aıt o];nasr halinde. tica:et ve sanayi odası/ticaret odası biinyesinde
bulururr. tır:aıcr slcrl ;-r,ı-,ı,rrırlı:k ]aıı .,el,ıı 1.tınıiiıli ıraii nıtişavi.r:",a ria serbest muaascboci mali müŞavir
tarafıncıan iı,ı. iian tarihinden sonra düze,:nlenen ve <liiz:nJendıği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesinhsi;ı oiarak bu sartın konınduğunu gösteren. standart forma uygrın belge.
4.1.7, 'I'i ı,eı ri.;i tııiıriııdan is deneı,imiıi göstermek ii2;ere. en az bes T ıldır 9b 51 veya düa fazla
hissısiıı.:ı ı al-ı,ıı -ı ir.:.ı ı,tıva ıniiJıt ı-o'ı, ı ı 1ağ: ıı n ı-ıı:.-,,ııi,,,,ıf be lı1:,;inın ,ir,.ıılın as, rl,_ırı.ıır,ını-İa: rİcaret Ve
saııaı ı .,:lasv'' ır,are1, odas, bünyesitıcle hıılı-rnaı 1ıcaret sicıt nıenıurlukiarı veya yeminli mali müşavir ya
da sf]rır::] ,o..j:-,itsğiıi,j: ı1,1,j 1g5,,ir;.1 ,.iıriı,tiııCıın. ilk iiıı larilıirıden sonra di,izenleneır ve düzenlendİğİ
taıil ten ueıııe jı_ığri., siııı tıas vı[Lıı, ktsiılisi.z ııiarti. l.ıu sııcın l.crırnduğuııır gösiereıı l,ıe!ge.
4.2. ıViesiei,.i ve io[;iıik ı,eı,ıı,liğt: ilişkin belgtler vı: lrıı belgelıriıı taşımısı gereken kriteıler:
4.i. 1. {ş,ieııe5,inı btılg+ıleı:i;
Son ('n },,:ş .ı,,i içiııd-- betlt:l içeı..r. bir i;,;zleşırte ka:ı.,sı,.rı;ında iaahhüt edii3iı ve tekl.f e ji]oı bedelin %
50.:i.,ı.;,.,ı,-i ,ı. .-... ııiı,ı;rrı,r. iı.-]rij iıl.ii§ t:ıJnnı]u iş \,:ya be,}.zer işiere İ!İşiiİn iş denevirnırıi gösteren
be ge,.,.

lıeıııar iş olıırılr lıahııl cdileıek işlı:rı
l l .1)6.1]lj ı i tarilr ı c 279tii Sayıiı Resnıi Gaze'iede yayırrlıuıan '\'ap,ın İş[cı ı,io. Bt-ıizvı iş Gruplan
'i'cb.iğı'ııdı !ci elan .A i[l ve 1i li,' gıılı-, ış;i.I i,*ti..cı iş i,larak k;bı-,l eCilc,:çıl.: .ii,.
4.2.3, Ficnzcı, işe dcnk sayılıcali ınütıeıdisiik vc1 a nıinrariık iıjlıiiıileri;
.1.2.il. Bu ihalı:ds

lnşaat Miihendisliği ve Çevre Mı.lhendisliği
5. İhaleye sadece yerli istekliler kau labilecektiı.

6. İhale dokümıını, idarenin adresinde görilebilir ve 25ı),00 (ikiy"üzelli.1 '[ürk l,irası ırlnn Dosya
Beıieli liirliğin Burdıır T.C. Halk Bankası Şubesindeki TR89 0001 2009 3160 0007 0000 34 IBAN
nolıı hesap numarasına yatrrrlacaktır. İhale dokümanı Köylere Hizmct Götürme Birliği
Başı<anlığındı görülebilir ve aynı verden salın alınahilir.
?. l'ekl;f'ler itıale saaüne kadar Merke: Kiivltır: lJiııne', Ciılünrıc,, Birli1':i l-|ıışltıınlıli:nı ı,e;"i le!ıiJecektir.

Pcsta yoluyla gönderilecek teklifler kabul edilmeyecektir.
8. İstekliler tekliflerini. Bunı J!r:a{aı uzç:ııdpı_]rcrsc_9k]ç_rdiı,,[hale srınııcu ijzerine ihale yapılan
istekliye. birim fiyat teklif cetvelinde 1,er alan is kaleminin miktatı ile bu iş kalemi için teklifteki birim
fiyatının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel iizerinden Birim Fiyat Sözleşmesi imzalanacaktır.
9. İstekli]er teklif ettikleri bede]in %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda ggğ
fgıqlp_d verecek) erdi r.
10. \/erilen lekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yiizelli) takvinı günü olmahdır.
10.0l. Geçici teminat mektubu verilmesi halinde süresi en az 14.03.2023 tarihine kadar geçerli

olacaktır.
11. ihale dosyası içinde sunulacak belgeler asıl, sureti konacak ise suret evraklara "Aslı İdarece
Görülmüştür" ibaresi ile asrl evraklar sunularak tasdik ettirilecek veya noter tasdikli belgeler
konulacaktır.
12. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir,
l3. İstekliler Konsoısiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
l4. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilan metninde ver verilmemiştir.

Burdur Merkez İlçe Köylere
Hizmet Götürme Birliği

