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çesi Muhtelıf köyleri ve Mahalleleri kanalizasyon AIt yapı Tesısı İnşaatı yapımı
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a) Adı
e BirliGötürmNiksar Kö lere Hizmet

Hükümet Ko iKsAR
c) Telefon ve faks numarası

b) Adresi

56- 528 20 92
0-356-527 20 1 2 / faks: 0_3

d) Elektronik posta adresi mehmet.co icisleri. ov.tronus"' h le lnım

a) Niteliği, türü, miktarı

4- Niksar Dalkaya Köyü Kanalizasyon TesisiYapımı

., Niksar Beyçayırı Köyü Kanalizasyon TesisiYapımı
6- Niksar Büyükyurt Köyü Kanalizasyon TesisiYapımı
7- Niksar Yeşilkaya Köyü Kanalizasyon TesisiYapımı
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Sozl en n mzalşm dıan dnğı en tıb enaren 5 unr s e r ay araky 90p tak m( ) Şrl rek c kab eul hazıf hal raI ln

a) Adı MuhN ks İı e Kfçes o erl My ahal rı Kana tZas o l1yA Yt a T s s i aatı Ya n,I rIb)Yapılacağı yer
Hükümet Konlantı salonuKa makamlık To

c) Tarihi ve saati
Saat l4.00|7 Temmuz 20l8 Salı Günü

söz konusu işIere sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren en geç 5 gün içerisinde yerteslimi yapılarak (90) takvim giinürıde iş ultiriı.r.i Şijii'i"r'. hazır hale getirecektir.

l;,,'j;|;ı' 
katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

4.1. İsteklilerin. ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler:a) Tebligat için adres

"l.ttronı't |o.ü"ui;i,' ""'"" 
oeyanl ve aYrıca iıtibat iÇin telefon ve varsa faks numaıası ile

u.ıg".i|) 
Mevzuatı gereği kaYıtlı olduğu Ticaı,et velveya Saııayi odası veya Meslek Odası
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Ticaret ve/veya
l) Gerçek kişi olnıası

Sanayi Odası veya Meslek
halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yap ıldığı yıl içerisinde alınm Iş.

2) Tüzel kişi olması ha]inde, tüzel
Odasına kayıtlı olduğunu gösterir beIge,

Sanayi O kişiliğin sicili ne kayıtlı bulunduğu Ticaret velveyamakamdan
dasından veya idare merkezinin buIunduğu yer mahkemesind en veya benzeri bi, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtl

olduğuna dalr belge,
c) Teklif verm eye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;l) Gerçek k ışl olması hali nde, noter tasdıklı İmza beyannamesi2) Tüzel kişı olması halinde, şirket ortaklartn ın hisse durum laıını ve şirketteki görevlerini

belirten , son durumu gösterir
sirküleri,

Ticaret sici I Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza

d) 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılr Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme
Birliği ihaıe yonetmeliğinin l 1 .inci

durumlarda olunmadığına i
maddesinin

lişkin yazıl
(a), (b), (c), (ç), (d)

ı taahlıütname
(e), (0, (g) ve (ğ)

bentlerinde sayı lan
ihaıeye kahlamayacak olanlar: 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede

yayınlanan Köylere Hizmet Götfırme Birliği İhaıe Yonetmeliğİnin l2.İncl maddesi kapsamında
olanlar ihaleye katılamazlar.

e) Şekli ve İçeriği şartnamede belirti len teklif mektubu, (Ayrı bir teklif zarfı içindeolacak,)
f) Şekli ve lçeriği

az olmamak üzere geçici
şartnamed e belirtilen geçici teminat

teminat mektubun un veya nakit temi

(Teklif Edi
nat alındı makbuzunun

len bedelin %3' ünden
başvuru dosyasıııa korıu lması.) §akit Teminatlar Birliğin Niksar ziraat Bankasındabulunan l209l682-500l nolu hesabına yairılacaktır.g) VekAleten İhaleye katılma hali nde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmayailişkin noter tasdikli vekiletnamesi ile noter tasdikli Imza beyannamesi,h) İsteklinin iş ortak l ığı olması halinde şekli ve içeriği şaftnamede belirtilen iş ortaklığıbeyannamesi,

J) ls
ayrı ayfl verilmesi zo

teklinin ortak giıişim olması hali
runludur.

nde (b), ( c), (d), (e) ve (f) de yer alan belgelerin her
bir ortakça

isteklilerce sunulacak Tüı*çe dışındaki belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre
düzenlenmış, denetlenm ış ve onaylanm ış olmas ı, apostille kaşesi taş ıması ve Türk çe
tercüm elerinin, isteklinin merkezinin ve meslek odasına kayıtlıbulunduğu yerdeki Türkiye

yaCumhuriyeti Konsoloslu ca veya Tügereklidir. ğuıı rkiye'de Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması4.2. Mesleki

r

ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler

a)işdeneyltn belgeleri: İsteklinin son beş yıl içiııde yun içinde ve yurt dıştnda, kanru
Veya özel sektörde gerçekleştiril eıı ve idarece noksanslz ve ayıpsız kabuI edileır ihale konustı
a]ı
belgeIer. İhaüe ko

nı veya ihale do
1,1[lstl

küınanında
lşı1,1 özelliğine göre

belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyiıni göstereıı
oıanında, ihale konrısu ış veya ihale dokiİın

istekliIcr tarafı ndan tekli f edi len bedeliıı %80

5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabi lecektir.

anında belirlenecek benzer ıliteIikteki işlere ait
sözleşnı eye ilişkiıı iş deneyiın belgesi ibraz edi lecekıir.
6- İhaıe dokümanının satın alındı ğına dair belge. İhale dokGötürme Birlik Başkanlığı odasında

(Dosya alındı bed

görülebilir. İhale
eli 250,00
ye teklif

TL Birliğin T.C. Nİ

verecek olanların i
ksar
haje

dokümanını satııı almaları zorunludur.

ümanı Niksar Köylere Hizmet

Ziıaat Baı:ü.asındaki l209l682-500l nolu hesabına yatırılacaktır)7_İhale Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonunda l7 Temmuz 2018 Sah Günü, Saat
I4.00'da yapılacakir
8- İhde konusu ışın tamamt veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz-9- Teklifler ihale tarih ve saatine kadar idaıEye yetkilis i tarafından e|den tesli ın ed iIecektirPosta yo|uyla teklif kabul edi|meyeeektir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez Ve
açılmadan istekli ye iade edilir. Isteklilerin ihale sveya vekdleten hazır bulunmaları gerekmektedir.l0- Konsors iyumlar ihaleye teklif veremezler.

aati o lan; saat l4.00 'da ihale salonun da şahsen



ll,ıstekliler tekliflerini. bütün işler için vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılanistekliYle iş kalemleri için tekliı'l,aiı.ri ü'irİ,n İ,y;;;'ç",p,., sonucu bulunan toplam bedelüzerinden sözleŞme düzenlene.cektir. g, ,h.ü;ğlİjl'İuİu,n, için teklif verilecektir. Tekliflerti|m js kal.emleri için veri lmel idi r, k,., i ;kİ ;;;İ;;r:*'rz- lstekliler tekliflerini kanalı zarf halinde idareye teslim edecek olup, tek|if mektubu ile yazılıolarak teklif olunan bedel tomiryon"a-ü;-;ili;:diği veyi tekliflerin aynı olduğudurumlarda, komisYon ihaleye katılan ,. 
"ril;;,T;;;"ı.,"iiıı"r-j,- i"tiiiiirıriı i#iı, oıurutyeniIemelerini isteyebilir, Iiu sebeple ır,"tı,iır'İJ.en veya vek6leten girdikIerine dairbelgeleri ve fi rma kaşelerini yanla.ınja bul;]rrr.lr.lİ.r"t-"t,.air.

KomisYonun bu kararı ii'.,ın"_i.t"tİiı.rİr;;İf;rt,l ,"u,,o"n daha düşük tek|if verınelerigerekmekte olup, bu teklifi veremeyen istekli ihaleden ç"ı.iiriş ,"y,ı,r. Bu aşamada verilen en düşükteklif komisyonca uygun bedel t.ui,ı .ail.Jiiir. 
'i.,rkfiÖ#j, 

olarak oluşan en düşiik tekliften dahadüşük teklif vermez ise ihale komisyonu il,.l".İ. ipİrlİr. İuİart,eUilir.ıı- istekli tarafından teklif ediien b.d.ıt, 

';;ö";i;;;, 
olmamak üzere, istekli tarafındanbelirlenecek tutarda bankalar. nezdindeki k"ı;,ı,";;;""akit kredisini veya kullanılmamış

:'"H,Tjf,:*'* 
kredisini gösterir yerli ,.yu yuu*"İ u'urlalardan alınacak beigelerin verilmesi

l1-P-..lik Encilmeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir, yazılı olarak teklif otunan bede,l(omısyonca uygun görülmediği takdirde ihale iptal edilebilir veya ertelenebilir.l'-Niksar Köylere Hizmet d-qlqr" Birlili i734 §"yJ, k; ıı,"l.'ii"rr", ve 4735 sayılıKamu İhale Kanununa tabi değildir.

ANKAYA
Kaymakam
Birlik Başkanı


