
iHALE iLANI 

2018 YIII Koydes yatmm programmda bulunan Ilimiz Merkeze bagh Kilcukpalabtyik Koyil 
mevcut havuzdan damla sulama tesisi yapun isi, Koylcre Hizmet Goturme Birligi lhale Yonetrneliginin 
18' inci maddesine gore acik ihale usulu ile ihale edilecektir. Ihaleye iliskin aynntih bilgiler asagida yer 
almaktadir: 

1- idarenin 

a) Adi : Corum Valiligi Merkez Koylere Hizmet Goturrne Birligi 

b) Adresi : Valilik Ek Binasi C Blok 2. Kat 

c) Telefon ve faks numarasi : 0 364 225 66 67 Faks: 0 364 225 66 67 

d) Elektronik posta adresi 
(varsa) 

: corum.koydes@gmail.com 

2 - ihale konusu yapim isinin 

a) Adt :	 2018 YIII Koydes yatmrn programmda bulunan ilimiz Merkeze 
bagh Kiictlkpalabryrk Koyii mevcut havuzdan damla sulama tesisi 
yapim isi, 

b) Niteligi, tiirii ve : Mevcut havuzdan damla sulama tesisi yapimu Birim fiyat teklif 
miktari cetvelinde belirtilen miktarlar) 

c) Yapilacagi yer : Corum Merkeze bagh Kucukpalabiyik Koyu 

d) Ise baslama tarihi : Sozlesmenin imzalandigi tarihinden itibaren 5 giin icinde yer teslimi 
yapilarak ise baslanacakur. 

e) i~in siiresi : Yer tesliminden itibaren 60 takvim gunudur 

3- Ihalenin 

. Corum Valiligi Ek Hizmet Binasi C. Blok 2.Katta bulunan Birlik 
a) Yapilacagi yer .	 Muduru Odasmda 

01.08.2018 Carsamba Giinii Saat: 14:00 
b) Tarihi ve saati 

4 - ihaleye kanlabilme sartlari ve istenilen belgeler He yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 

4.1.1 lhaleye katilma sartlan ve istenilen be!ge!er: 

a) Teklif vermeye yetkili oldugunu gosteren imza beyannamesi veya imza sirkuleri; 

1) Gercek kisi clmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tuzel kis] olrnasi halinde, ilgisine gore tuzel kisiligin ortaklan, uyeleri veya kuruculan ile tuzel 
kisiligin yonetimindeki gorevlileri belirten son durumu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamirun bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasi halinde, bu bilgilerin tumunu gostermek uzere 
ilgili Tiearet Sieil Gazeteleri veya bu hususlan gosteren belgeler ile tuzel kisiligin noter tasdikli imza 
sirkuleri. 

b) Idari Sartnarne ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve eki eetvel. 

c) Idari Sartnamede belirlenen gecici teminata iliskin gecici teminat mektubu veya gecici teminat 
mektuplan disindaki teminatlann Corum Merkez Koylere Hizrnet Goturrne Birligi Baskanligmm Halk 
Bankasi Corum Suhesinde acrlnus bulunan TR76 0001 2009 3120 0016 0002 39 Iban nolu hesaba 
yatmldrgiru gosteren makbuzlar. ~ I'll 

c;) Idari sartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, sekli ye i<;efgi Yapim Isleri lhaleleri 
,.,/ 



Uygulama Yonetmeliginde diizenlenen yeterlik bclgeleri. 

d) Vekaleten ihaleye katilma halinde, vekil adma duzenlenmis, ihaleye katilmaya iliskin noter 
onayli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

e) isteklinin ortak girisim olmasi halinde, idari sartname ekinde yer alan standart forma uygun i;; 
ortakhgi beyannamesi. 

1) Ihale konusu isin tamami veya bir kisrm alt yuklenicilere yaptmlamaz. 

g) Tuzel kisi tarafindan is deneyimi gosterrnek iizere sunulan belgenin, tuzel kisiligin yansmdan 
fazla hissesine sahip ortagina ait olmasi halinde, ticaret ve sanayi odasi/ticaret odasi bUnyesinde bulunan 
ticaret sicil memurluklan veya yeminli mali musavir ya da serbest muhasebeci mali musavir tarafmdan 
ilk ilan tarihinden soma duzenlenen ve duzenlendigi tarihten geriye dogru son bir yildir kesintisiz olarak 
bu sartm korundugunu gosteren beige, 

h) Tuzel kisi tarafindan i;; deneyimini gostcrrnek uzere, en az bes yildir en az % 51 hissesine sahip 
mimar veya miihendis ortagirun me zuniyet belgesinin sunulmasi durumunda; ticaret ve sanayi 
odasi/ticaret odasi btinycsinde bulunan ticaret sicil memurluklan veya yeminli mali musavir ya da 
serbest muhascbeci mali musavir tarafindan, ilk ilan tarihinden soma duzenlenen ve duzenlendigi 
tarihtcn geriye dogru son bes yildir kesintisiz olarak bu sartm korundugunu gosteren belge. 

4.1.2. Ihaleye i~ ortakhgr olarak teklifverilmesi halinde; 

Is ortakligimn her bir ortagi tarafindan idari sartnamenin 7.1. maddesinin (a) bentlerinde yer alan 
belgelerin ayn ayn sunulmasi zorunludur. i;; ortakligmm tuzel kisi ortag: tarafmdan, i;; deneyimini 
gostermek uzere sun ulan belgenin tuzel kisiligin yansindan fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip 
ortagina ait olmasi halinde bu ortak (g) ve (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadir. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterlige iliskin belgeler ve bu belgelerin tasunasr gereken kriterler: 

4.2.1 Bu madde bos brrakilrmstir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterfige iliskin belgeler ve bu belgelerin tasimast gereken kriterler: 

4.3.1 ilk ilan tarihinden geriye dogru son on bes yrl icinde bedel iceren bir sozlesme kapsammda taahhut 
edilen ihale konusu ise benzer islerdeki deneyimini gosteren ve teklif edilen be de lin % 25 oranmdan az 
olmamak uzere tek sozlesmeye iliskin is deneyim bclgesi, 

4.3.2 Bu ihalede benzer i~ olarak, Resmi Gazetede 17/06/2011 Tarih ve 27967 Sayi ile yayimlanan 
Yapim Islerinde i~ Deneyiminde Degerlendirilecek Benzer Islere Dair Tebligde yer alan IX.GRUP : SU 
y APILARI basligi adi altmda bulunan isler benzer i~ olarak kabul edilecektir. 

4.3.3 Ihale konusu i~ veya benzer ise denk sayilacak Muhendislik veya mimarhk bolumlcri, Insaat 
Muhendisligi ve Mimarhk bolumudur. 

4.4. isteklinin organizasyon yapisma ve personel durumuna iliskin belgeler 

4.4.1. Bu madde bos birakilrmsnr. 

4.4.2. Bu madde bos btrakilnustir. 

5 - Ekonomik acidan en avantajli teklif en dusuk fiyat esasma gore belirlenecektir. 

6 - ihaleye sadece yerli istekliler katilabilecektir. 

7 - ihale dokiimanmm goriilmesi ve satm ahnmasr: 

7.1. ihale dokumam, idarenin adresinde gorulcbilir ve 250,00-TL kar~llIgl!t1ym adresten temin 
edilebilir.(Dosya Almdi Bedelleri Birligin Balk Bankasi Corum ~ub~de a'tftrm~ bulunan TR76 
0001 200931200016000239 Iban 1101u vadesiz hesabma yatmlacaktir.) f '/i 
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7.2. Ihaleye teklifverecek olanlann ihalc dokumamm satin almalan zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merkez Koylere Hizmet Gotiirme Birligi Baskanhgi 
Corum Valiligi Ek Hizmet Binasr C Blok 2. Kat adresine elden teslim edilebilecektir 

9 - istekliler tekliflerini, Her bir is kaleminin miktan de bu i~ kalemleri icin teklif edilen birim fiyatlann 
carpmn sonucu bulunan toplam bedel uzerinden teklif birim fiyat seklinde verilecektir. Ihale sonucu 
uzerine ihale yapilan istekliyle birim fiyat sozlesme imzalanacaktir 

10 - Istekliler teklif ettikleri bede lin %3 'unden az olmamak uzere kendi belirleyecekleri tutarda gecici 
teminat vcreceklerdir. (Teminat mektubu haricindeki teminatlar, Birligin Halk Bankasi Corum 
Subesinde aerlnus bulunan TR76 0001 2009 3120 0016 0002 39 Iban nolu vadesiz hesabma 
yatmlacaktir. ) 

11 - Verden tekliflerin gecerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim gUni1 olmalidir. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye tcklifverilemez. 

13 - Ihale doki1mamnda belirtilmeyen hususlara bu ilanda yer verilmemistir. 

14 - Ihale, Koylere Hizmet Goturrne Birligi ihale Yonctmeligi Htlktlmlerine gore yapilacak olup, ldare 
ihaleyi yapip yapmamakta serbesttir. 


