
KANALiZASYON VE ARITMA TEStSt i~LERi YAPTIRILACAKTIR

HARTIN tL OZEL IDARESi/TARIMSAL HizMETLER MOnfiRIJJGC

Guzelcehisar Koyu Hisar Mahallesine Kanalizasyon ve Aruma Tesisi Yapim lsi yapun i~i 4734 sayrh Kamu Ihale Kanununun 19 uneu

maddesine gore acik ihale usulu He ihale edilecektir. lhaleye iliskin aynnnh bilgiler asagida yer almaktadir.

Ihale Kayrt Numarasi : 2018/312521

l-Idarenin

a) Adresi : Akcamescit Koyu Topalali Santiyesi - MERKEZ I BARTIN BARflN

MERKEZIBARTlN

b) Telefon ve faks numarasi : 3782436695 - 3782436695

c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@)bartinozelidare.gov.tr

~) lhale dokumanmm gorulebilccegi internet
adresi
2-ihale konusu yapnn islnln

: bttps:llekap.kik.gov.tr/EKAPI

a) Niteligi, turu ve miktan : Guzelcehisar KOyU Hisar Mahallesine 1302 mt Kanalizasyon sebekesi dosenmesi vc I
adet 750 kisilik Antma Tesisi Yapim i§i
Aynnuh bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokumani icinde bulunan idari sannamcden

ulasilabilir.

b) Yapilacagr yer : Guzelcehisar K6yU Hisar Mahallesi

: Sozlesrnenin Imzalandigi tarihten itibaren 5 gun icinde

yer teslimi yapilarak ise baslanacaktir .

c) lsin suresi : Yer tesliminden itibaren 75 (yetmis bes) takvim gunudur.

3- Ihalenin

a) Yapllacagl yer : Bartm tl Ozel tdarcsi Thale Salonu

b) Tarihi ve saati : 12.07.2018 - 15:30

4. thaleye katJlabilme ~artlart ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak kriterln:

4.1. illalcye kauhna ~artlarl ve istenilen be1geler:

4.1.2. Teklif vermcye yetkili oldugUllll g6steren imza Beyannamesi veya imza Sirktileri.

4.1.2.1. Gergek ki~i ohl1a~1halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. TUze! ki~i olmasl halinde, ilgisine g6re ttizel ki~iligin ortaklarl, Oyeleri veya kuruculan ile tiizel ki~iligill y6nctimindeki g6revliieri

belirten son duntlllll g6sterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamammll1 bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasl halinde. bll bilgilerin

tiimtinti gostermek Ozere ilgili Ticarct Sidl Gazeteleri veya bu hususlarl g6steren bclgeler ilc tiizel ki~iligin noter ta,dikli il11zasirkOieri,

4.1.3. $ekli ve iyerigi idari $artnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. ~ekli ve iyerigi idari ~artnall1ecle belirlenen geyici teminat.

4.L5ihale konllsu i~te idarenin onaYI ile alt yUklenici 9ah~hnlabilir. Ancak i~in tamanl1 alt yOklenicilerc yaptmlamaz.

4.1.6 TOzel ki~i tarafll1dan i~ deneyimi gosiermek Ozere sllnulan belgcnin, tiizel ki~iligin yarlsll1c1an fazla hissesine sahip ortagma ait olmasl

halinde, ticaret ve sanayi odasl/ticaret odasl bilnyesinde bulllnan tiearet sicil memurlllklan veya serbest muhasebeei, ycminli mali Il1li~avir ya

da serbest muhasebeci mali mU~avir tarafmdan ilk ilan tarihinden soma diizenlenen ve cliizenlendigi tarihten geriye dogrll SOil bir YII(ilr

kesiniisiz olarak bu ~artm korundugunu gosteren beIge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterlige i1i~kin belgeler ve bu belgelerin ta~lIl1aSI gereken kriterler:

ldare tarafmdan ekollomik ve mali yeterlige ili~kin kriter belirtilmemi~tir.

4.3. MesJeki ve Teknik yeterlige i1i~kin belgeler ve bu belgelerill ta~lmaSl gerelicn lil·iterler:

4.3.1. i~deneyim belgeleri:

Son on be~ Yll i"inde bede! i<;eren bir s6zle~me kapsammda taahhOt cdilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranmdall az olmamak iizere ihale

konusu i~veya benzer i~lere ili~kin i~ deneyimini gOsteren belgelcr.

4.4.Hu ihalede benzel' i~ olal'ak kabul edilecek i~ler ve benzer i~lere denk saydacak mUhendislik ve mimarhk biiliilllieri:



4.4.1. Bu ihalede benzer i~olarak kabul edilecek isler:

(A) ALTYi\PI I~LERI IV. GRt)P I<;:MEKULLAN1vfA SUYU VE KAl'\!ALtZASYON ISLERi

4.4.2. Benzer ise denk sayilacak muhendislik veya mimarhk bolurnleri:

insaat muheudisligi
5.Ekonomik acidan en avantajh teklif sadece fiyat esasma gore belirlenecektir.
6. lhaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir,
7.lhale dokumannun gorulmesi ve satm ahnmasi:
7.1. Ihale dokumam, idarenin adresinde gorulebilir ve 100 TRY (TUrk Lirasi) karsrhgi Bartm n Ozel ldaresi Tarunsal Hizmetler Mudurlugu
adresinden sann ahnabilir.
7.2. Ihaleye teklifverecek olanlann ihale dokumanuu satm almalan veya EKAP uzerinden e-imza kullanarak indinneleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Barnn II Ozel ldaresi lhale Salonu adresine elden teslim edilebilecegi gibi, aym adrese iadeli
raahhutlu posta vasitastyla da gonderilebilir.
9. Istekliler tekliflerini, Her bir is kaleminin miktan ile bu i~kalemleri icin teklif edilen birim fiyatlann carpnru sonucu bulunan toplam bedel
uzerinden teklifbirim fiyat seklinde verilecektir, lhale sonucu, nzerine ihale yapilan istekliyle birim fiyar sOzle~me imzalanacaktlf.
Bu ihalede, i~in tarn ami ic;in teklif verilecektir.
10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'Unden az olmamak Uzere kendi belirleyecekleri tutarda ge9ici tcminat vereceklerdir.
11. Verilen teklitlerin gec;erlilik sUresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altml~) takvim gliniidUr.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklifverilemez.
13.Di~er hususlar:
Ihalede Uygulanacak 811111·Deger KatsaYlsl (N) : 1.20
Ihale, Kanunun 38 inci maddesinde ongOrUlen a~lklama istenmeksizin ekonomik a91dan en avantajh teklifUzerillde blfakdacakhr.


