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Ermenek ilqesi Kiiy Yollarrnrn Yama ile Yol Balumr Projesinde Balum iqlerinde
Kullanrlmak Uzere 7500 Ton Agrega Ahm igi 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayrh Resmi

Birli[i ihale Ydnetmeli[ine Gdre Agrk ihale Usulti
ile ihale edilecektir. ihaleye iliqkin aynntrh bilgiler aga[rda yer almaktadrr:
Gazetede Yayrnlanan Kdylere Hizmet Gdtiirme

ihale Kayrt Numarasr z 2020t

l. idarenin
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Karaman ili Ermenek ilgesi Kdylere Hizmet Gdti.irme
Birlipi Baqkanh[r

a) Adr

b) Adresi

Hiikiimet Konafir

c) Telefon ve faks mrmarasl

Kat:6

Ermenek/KARAMAN

Tel: 0 (338) 716 23 2l Faks: 0 (338) 716 23 2l

g) Elektronik posta adresi

d) ihale

doki.imarumn g6riilebileceSi
internet adresi (varsa)
2. ihate konusu mahn
Ermenek ilgesi

a) Adr, niteli[i, ttirti
miktan
b) Teslim Yeri
c) Teslim Tarihi

ve

Kiiy

Yoltarrnrn Yama ile Yol Balumr Projesinde
Bakrm iqlerinde Kullanrlmak Uzere 7500 Ton Agrega Ahm iqi
ihalenin niteli[i, ttir0 ve miktarr bilgileri ihale doktimamnda yer
almaktadrr.
Ermenek
Sdzlegme yaprlmasrndan
teslim edilecektir.

itibaren l20(Yiiryirmi) giin

igerisinde

3. ihalenin
a) Yaprlacag yer

Ermenek Kaymakamh[r ve Birlik Bagkanhlr (Kaymakamhk Toplantr
Salonu) Hiiktimet Konafr Kat: 5 Ermenek/KARAMAN
01.07.2020 Qargamba giinii, saat: 14:00

b) Tarihi ve saati
3.1. Tekliflerin sunulacafr yer ve saat
a) Teklifin sunulaca[r yer : Karaman ili Ermenek ilgesi Kdylere Hizmet Gdtiirme Birli[i
b) Son teklif sunma tarih ve saati : 01.07.2020 Qarqamba giinii saat 13:45
4. ihaleye katrlabilme gartlarr ve istenilen belgeler ile yeterlik de[erlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ihaleye katrlma Eartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuat gere[i kayrth oldu[u Ticaret velveya Sanayi Odasr ya da Esnaf ve Sanatkdrlar
Odasr veya ilgili Meslek Odasr Belgesi.
4.1.1.1. Gergek kiqi olmasr halinde, kayrth oldu[u Ticaret velveya Sanayi Odasrndan ya da Esnaf ve
Sanatkdr Odasrndan veya ilgili meslek odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulunduSu
yrlda ahnmrq, odaya kayrth oldu[unu g<]sterir belge,
4.1,1,2. Ttizel kigi olmasr halinde, ilgili mevzuatr gere[i kayrth bulundu[u Ticaret ve/veya Sanayi
Odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundufiu yrlda ahnmtq, tiizel kigili[in odaya kayrth
oldu[unu gdsterir belge,
A.l.z.Teklif vermeye yetkili oldu[unu gdsteren imza Beyannamesi veyalmzaSirktileri.
4.1.2.1. Gergek kigi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Ttizel kiqi olmasr halinde, ilgisine gdre tiizel kiqililin ortaklan, i.iyeleri veya kurucularr ile
tiizel kiqili[in ydnetimindeki grirevlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamrmn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasr halinde; bu bilgilerin tiimiinii
gdstermek tizere ilgiti Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gdsteren belgeler ile tiizel kigili[in
noter tasdikli imza sirktileri,
4.1.3. ihale tarihinde 28 nisan 2007 tarih ve 26506 saytlt Resmi Gazete'de yayrnlanarak yiirtirlti[e
giren K<iylere Hizmet G<ittirme Birli[i ihale Y<inetmeli[inin l f inci maddesinin 1. fikrasrnda yer
| /3

alan (a), (b), (c), (q), (d), (e), (0, G), (g) bentlerinde sayrlan durumlarda olunmadr[rna iliqkin
taahhi.itname verilecektir. ihale tarihi itibari ile (01.07.2020) Vergi ve SGK borcu olmadr[rna dair
belgeler sdzleqme imzalanmasl a$amasmda idareye sunulacaktrr.
4,1.4, $ekli ve igeriSi idari $artname ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu.
4.1.5. gekli ve igeri[i idari $artname ekinde belirlenen Gegici Teminata iliqkin Gegici Teminat
Mektubu veya Gegici Teminat Mektuplarr drqrndaki Teminatlann Karaman ili Ermenek ilgesi

Kiiylere Hizmet Giitiirme Birlifi Bagkanh[rna ait Ziraat Bankasr Ermenek $ubesi IBAN
TR3 10001000176339007005001 nolu hesaba yatrnldr[rnr g0steren makbuzlar,
4.1.6. Bu ilamn 4.2 ve 4.3 iincti maddelerinde belirtilen, qekli ve igeri[i mal ahmt ihaleleri
uygulama y<inetmelifiinde diizenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.7. Vekdleten ihaleye katrlma halinde, vekil adrna dtizenlenmig, ihaleye katrlmaya iliqkin noter
onaylr vekdletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.8. isteklinin ortak girigim olmasr halinde, gekli ve igeri[i gartnamede belirlenen ig ortakh[r
beyannamesi.
4.1.9. ihale konusu iqin tamamr veya bir krsmr alt ytiklenicilere yaptrrtlarnaz.
4.1.10. Orta[r oldu[u veya hissedarr bulundugu ttizel kigiliklere iligkin ortakhk hisse beyannamesi,
4.1.11. ihale doktimarurun satrn ahndr[rna dair belge veya banka makbuzu.
4.1.12. isteklinin iq ortakhgr olmasr halinde idari $artnamenin 7. maddesinin (a),(b),(c),(i), (l)
bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakga ayn ayn verilmesi zorunludur.
4.1.13. Tebligat igin adres beyam; ayrLcavarsa irtibat igin telefon numarasl ve faks numarast ile
elektronik posta adresi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterlife iliqkin belgeler ve bu belgelerin tagtmasr gereken kriterler:
idare tarafindan ekonomik ve mali yeterlilile iligkin kriter belirlenmemiqtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterlifie iliqkin belgeler ve bu belgelerin tagtmast gereken kriterler:
4.3.1.ihaleye katrlacak olan satrcrnrn imalatgrhfirnr giisteren belgeler veya ilgili malzemeyi
tedarik edecefii firmanrn imalatgr oldulunu giisteren belgeler;
a) imalatgr ise imalatgr oldu[unu g<isteren belge veya belgeler,
isteklilerin yukarrda sayrlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmast
yeterli kabul edilir. isteklinin imalatgr oldu[u agagrdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adrna diizenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayrn veya isteklinin iiyesi oldu[u meslek odasr tarafindan aday veya istekli adrna dtizenlenen
Kapasite Raporu,
c) Adayrn veya isteklinin tiyesi oldu[u meslek odasr tarafindan aday veya istekli adrna dtizenlenen
imalat Yeterlik Belgesi,
g) Temin edilecek malm TSE ve Agrega testleri,
d) Adayrn veya isteklinin ahm konusu mah iiretti[ine iligkin olarak ilgili mevzuat uyannca yetkili
kurum veya kuruluqlarca diizenlenen ve aday veya isteklinin iiretici veya imalatgr oldu[unu
gdsteren belgeler.
iq ortakhfrnda ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iligkin imalatgr veya yetkili satrct
ya da yetkili temsilci oldufiunu gdsteren belgelerden birini sunmasr yeterlidir.
5. Ekonomik agrdan en avantajh teklif sadece fiyat esasma gdre belirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
7. ihale doki.imanrnrn gdriilmesi ve satm ahnmast:
Z.l. ihale doktimanr, idarenin adresinde gciriilebilir ve Karaman ili Ermenek ilgesi Kdylere Hizmet
Gottirme Birli[i Bagkanh[rna ait Ermenek Ziraat Bankasr $ubesi TR310001000176339007005001
Iban hesabma para yatrrlarak 500r00.-TL (BeqyiizTiirklirasr) karqrh[rnda satm ahnabilir.
7.2. ihaleye teklif verecek olanlarrn ihale dokiimanrnr satrn almalan zorunludur.
8. Teklifler , 01.07.2020 Qarqamba giinii saat 13:45'e kadar Karaman ili Ermenek ilgesi Kdylere
Hizmet Grittirme Birli[i Baqkanh[r Hi.iktimet Konafir Kat:6 Ermenek/KARAMAN adresine bizzat
istekli, kanuni temsilcileri ve ttizel kiqilerde temsile yetkili kigiler tarafindan elden teslim
edilecektir. Posta ile veya iadeli taahhiitlii olarak teklif verilemez ve bu gekilde gdnderilen teklifler

de[erlendirmeye altnmaz.

.

istekliler tekliflerini, her bir ig kaleminin miktan ile bu ig kalemleri igin teklif edilen birim
fiyatlarrn garprmr sonucu bulunan toplam bedel iizerinden teklif birim fiyat qeklinde verilecektir.
ihale sonucu i.izerine ihale yaprlan istekliyle birim fiyat sdzleqme imzalanacakttr.
f
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10. istekliler teklif ettikleri bedelin o/o3'tinden az olmamak izere kendi belirleyecekleri tutarda
gegici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin gegerlik stiresi, ihale tarihinden itibarenenaz 60 (Altmrq) takvim giini.idiir.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. ilan metninde belirtilmeyen hususlar igin iqe ait idari ve teknik qartnameler ba[layrcr nitelik
taqr ve istekliler bu htikiimleri kabul etmig sayrlrrlar.
14. Birlik Bagkanh[r 4734 sayir (ceza ve yasaklamalar harig) K.i.K'na tabi de[ildir. Btittin
tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir.
ilanen duyurulur.

Kayma(am

Birlik Bagkanr
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