
IEALD ILANI
oVACiK İLÇEsİ KöYLERE }IizMET GöTü-Rı,IE ]]İRLiĞİ

.,^_.._. [l.*:i İii Ovacık İlçcsl "Ovlcık.İIçcsi MıihteJit'Köl,Jeı,de İcıne Stılu Dc;;osrı \c DJe: :ıı
)'aPxtl lŞı' Kö1'lere Hiz-met Götüı'ıne. Biıliği jha]e Yöncınre]iği l3. inci nıaodesiııe göı,c ıcık i]:;. c
tısulü i]e iiıale edi]ecektir- İhaleye ilişkin al,ııntılı bilgileı.aşagida 1,cı.aJnıaktaclıı..

İha]e kayıt numarası
l - ldalentı]
a) Adresi

b) Telefon ı,e faks iııııııarzısı
c) Flektı,onik posta adresi
ç) Ihale dokümanının g6ı.ülebileceği
inteınet adı,esi
Z - l]1ale Kollusll },apl]11 1ş]]];l.)

a) Niteliği, tüfü \,e ı]ıikıar]

b) Yapılacağı 1,er

c) İşe başlaı,ıra tat,ihi

ç) İşiıı süı,esi

3 - Ihalenin
a) Yapiiacağı.l,eı
b) Tarihi ı,c saati

.4- Şekli ve içeriği id

201912

: l,,Ieı,kez Mahalle Atatiirk Caddesi l liiktlıı.ıeı Koırzığı
Kat:2 Ovacık/KARABÜK
: (370) 877 l0 0l - (370) 877 l0 96

: Oi acık İlçesi N,iııhıeIif Kö1.1eide lçnıe Sıı; ıı Dcposu
ve Dreıraj Yapını İşi
: Kaiabiik İ]i Ovacık İlçesi Kışla Kö),li ve Sofııoğlu
Ko\ıl

: Sözleşıııenin i:ıızalandığı ıaıibiııden itibaı.en 5 (Beş)
gtiı,ı içinde yer ıesliıni yapılarak işe başlanacaktır.
: Yeı tes]inıiirden itiba:en 90 (Doksan) 1akı,iııı
giiniidüI

Hiikil]net Koııağı Kat:2 Oı,acılt/KARABÜK
\6l0i/2019 - L53a

4 - ihaiel'e katılabi]ııre Şariiaı-ı ve istenilen beigeier iie yelcriik değerleırdirnıesinde Lı.,.Qttiaı.ıaca <
Itı,ite ı,let :

4. ]- İhale},e katılnıa şartlaı-ı r.e isteıi]eı-i beigeier:
4.'1.1-Tebligat için adıes beyaı'ıı, ayrıca irtibat te]efon nutlıat-ası ve t'aks ıııııııaıası iic cickııo;-ıi.:
posta edı-esi.
4. ] .2- ]r4evzuat geı'eği ka-vtlı olduğıı Ticaı,et ve/vel,a Saııayi Oclası r,a <la Dsnaf ı.e Sai-ıatkaı. oclasi
r,c1 a il.ıiJi VcsIck Odası Bclgesi.
4. l .2- 1- GerÇek kiŞ i olnrası lıalinde, kal'ıtJı oldrığu ticaie1 ,,,c/veya saı,ıal,i odasıırdaıı 1,a cia csıraf ı.t:
saıatkaı' odasıııdaıı veya ilgili nresiek odasındaı, i]k j]an ı,cya ihaicİarihiıin içlıİde lırılrı n<1rıği ı
yılda al;ııır-ıış, oda;,a kayıtlı oJciuğuııu gösieIjr be]ge.
4.1 .2-2- TLizel kiŞi olnıası I';aliııde, iJgiii n]evzrta1] geıeöi ka;,ıtJı brı]unclıığu Ticaı.et ve,/..,e,,,a Sa.na,.
Odasındaıı. ilk ilan ı'eü'a iliaIe tfuihiriin içinde buiıınduğu yılcla aiııııİış. tiizcl kişiliğin oda;,;ı
kal,ıılı oIdııgrıntı gösıeı.jı. beJge
4.1.3- Teklif l'e]-ılıe};e )'etkili olCiiğü]rr göstercn İnıza Bcyannanresi r.cı,a j:ıza Siı-kii]çıi.
i ] ] ] Gerçek kişi olnıası halindc, rüoıer tasdjk]i jı-rıza bel,anııaııı e si.
4.1-3.2- Tüzel kiŞi oinıası halinde, ilgisine göre ıüzei kişiliğin oıtakları, ül,eleı.i veya kııı.ucııiaı.ı :ic
tiizel kişiiiğin Yönetiıırindeki göı,evlileı,i beji::teıı soır dı-ıırın,ıı.ı gösteıiı. Ticarei Si;il Gazetesi_ ırı
bilgileriıı lan]amının biı- Ticaret Sici1 Gazetesjnclc bultıirırıaırıasi halıııde. brı bi]qiier]ıı tün,iii:ıii
gösteınıek üzeı'e iJgili Ticaret Sicii Gazctcleı,i vei,a brı lııısusiaı] göslerei] be]geler iJJ ııizci kişiii.iiı.ı
noter tasdikli inıza sirkii]cı.i.
1
4
4
4

aı,i Şarınanrede be]irleııeıı tckIif ııcktı-ıbu,(z\l;ı.ı 7-arf İçiııclc)
5- Şekli ve içeliği İdaıi Şartnamede beliı]eiıeıı gcçici leırriıat,(Sii
.6- Ihale dokünrai]] ],ıı ]1 satın alıııdığına daiı-,,\lındı BeJgesi,
.7- Ortagı ı,e lrisscclıırı buluııclrığrı tüzel kişileı.e ait beyairııaıııe.
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J.].8.']'aahhiitııaıııc (Kör,leıc ]lizn,ıct Götiiı,ııc Bir]iğ; İlrale \'öıietıııeliğinin t1. ve l2. \,Iaddesi i,e

Şıılııııııcııiıı ]0. \,Iaddcsindcki sal,ılaıı,:ltırıııırlaı,da olııadığına ilişkin)
J- ! .9- İs dcne.ı inı lıclgcIcıi
.l- 1.9.1 Son on bcş ),ıl içindc bedel içcıcn biı,sözleşı,ırc kıılısanrıııda taahhiit edileıı ve teklifedileıı
bcdc]in 9/oj0 oraıııııdan az olııraıııak üzere ihalc koııtısu iş \/c,ya benzel iş]cre ilişkin iş dcneyimini
c(istcı,cıı bclgelcı.
-{.2- I]kononıik vc ııali 1,eteı,liğc ilişkin bclgcler ı,c bu l,ıclgeierin taşınıası geı,eken kı,itcrler:
,1.]. ]- İdarc taı,allııdan ckonoıııik ı,e nıali 1,eıeı,liğc ilişkiıı kriıeı, belirıilnıenıiştir.
4.3- \Icslcki ve-l'cknik },eterliğe ilişkin beigcleı,r,e biı belgeleriıı taşıııasl gereken kritcrler.
4.j.1- Kilit]i Paı,keleı, 'l'Sl] Belgeleri vc hcr ıiirlii analizleıi yapılnıış olarak İha]c sıı,asıııda İdaıe;,,e
ibıaz cıljlcccktir.
4.,i- ]Jıı ihaledc bcıızeı,iş olarak kabul edilccek işleı :

-l.-,1.1- ]7,'0ı. ]0l1ı ]'ari]ıli 29696 Sa1 ılı Resıni Cazcıeclc \':ıyuırlanaıı Yapını İşlerindc Bc»zer İş
(ı ıtı1,Iııı 1cbliğiü]!, Göi,c (.^) ;\ll Yapı İşlcıi. |\/. Gı,ııp(lçnıc-Ku!ianıııa Stır,u ve KanaIizasvon İşlcri-
Içıııe vc KııI)aııı,ııa Sul,u Şebekeicri)
.], 

i..]. Bcnzel işe denk sal,ıIacak nıühcndislik vcı,a ı,ııiırraı,]ık böliimleri
Inşaaı ir,lii}reırdisIiği ve Ivliınarlık
5- }:koooııik açıdan en avalltajIı teklitl lj),at esasına görc belit]cnecektir.
L,koııcın,ıik açld.lı] eı] aı,antajlı teklifin sadccc cn diiştik fiyat esasına göre belirlenı-ııesinin nıiinrkiin
oiıııailığı dı.ıı-rıııılaı,<la: işleın,ıe ve bakıın ııaliycti. :nalil,eı ctkiııliği. vcı,imlilik. kalitc ve tekııik değeı
gibi kıitcı,lci,<iikkatc alınaıak ekoııon,ıik açıclaın eıı aı,anlajlı teklif beliı,lenecektir.
6- İlıa]eı,e sadcce 1,erli istekliler katılabiIecekıir.
7- İ]ıalc t]oki.iııııı] tıl ın göIi'j]üı,ıesi vc salıı,] aIını],]ası:
7. ]- İhalc doktinıanı. iclareniıı adrcsinde göı-iilebiIir ı,e 200,00.-TL 'l'tilk Lirası kaı,şılığı aynı adresten
sa1l],] a]r 1,üabilir,

7.2- İliılcl,e teklif verecek olaıılaı,iıı ihale doktiııraıı;nı satııı alına]ari zoı,ı.nrltıdtır.
8-']'elililleı. iha]e taı,ih ve saatine kada:, Ovacık Köyleı,e Hiznıct Götih,nle BirIiği adresine eld:n
tes]inı ccliliı," Posta iIe yapılan başr,uı,ular kabııl edilnıcyecektiı.
9- İsıek]ilcr tekliilcı,iıi, hcı, bir iş kaien,ıiııiıı ıııiktaı,ı ilc bu iş kalemleri için teklif edileıı birim
lj_r,aliaı,ın çaıl)ınlı soııuctı bı,ılunan toplanı bedel iizerindeıı teklif biı,in,ı fiyat şeklinde vcrilecektir.
]l,ıa]c st,ıırucu i]zeı,inc iha]e 1,,apılan istekiivle biriın 1il,aı sözleşrne iı-ıızalanacaktıı.
]0- İsıckli!eı tekliI'cttikIeri bedelin %3'ürıden az olıııaınak üzere kendi belirleyecekleri ıutaı:da
geçici ıcnıinai veı,ecckleı,dir.
1 ]- \leı,ilen tekiillcriıı gcçerlilik süresi, ilıaie ta!,ihindcn itibaı,en 3O(otuz) takvim giiııiidiiı,.
12- Konsorsivunı olaıak ihaleye teklif vcrileınez,
i 3- ..\iı yiikleniciler çalıştırıIaııraz.
J4- İlııııcia oiıııal,ıp İdari ve 'l-ekııik 

Şartnanıecie o]an lıükünı]er geçeılidir.
l5- Biı]ik ihalel,i 1,apıp 1,apııamakta scrbesltiı

.,.l..

Biı ik Başkanı
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