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o\,-AcIK iı-çısi xövı-oRE HizüvET çörüRıın uinı-iĞi

Karabük İli Ovacık ilçesi ',Oı,acık İlçesi İnıaıılaı, Köyti \4eıkcz ı c Öıııcı,]cı \,lalı.ııjcsi salc
ve Şebeke Hattı Yapıın işi" Köliere Hiznet Göliiriıre Biriiği Ihale Yönetnıeliği j8. inci ıııadd siııe
göre açık ilıale usuiii ile iha]e edi]ecektiı,. İhaleye ilişkin al,rıniılı bilgiieı, aşağıcia ,r'eı' aiıııaklad ı'

Ilıaie kal,ıt numal,ası
1- İdareniır
^\ ^ 

l _^^]

3 - Ihaieniır
a) Yapılacağı 1,er
b) Ta:ihi ııe saati

2c19/3

]

b) Teletbn ve faks ııuııarası
c) Elektı onik posta adresi

ç; ihale dokiınıaı]ııın görülebiJeceği
inteınet adresi
2 - İhate konusu 1,apıiı işiııin
a) ı,\iıeliği. türü 1,e lniktarr

: lvleı,kez lviahalle Atatiirk caddesi lliikiiınet koürağ

Kat:2 Ovacı'k KAR .\BÜK
: Q7ğ 8']7 1 0 01 - (370) 877 ] 0 96

b) Yapılacağı .vcr

: Ovacık İlçesi İmaıılar Kö_vü N4erkez ı,e Öıııcrlcı
]\4alıailesi İsale ve Şebeke Fiaıtı Yapını işi
: Karabük İli Oı,acık İlçesi İınaniar Kö;;ii N4erkez ı:
önıerier iviahalleleri.

c) işe başlaııa taı,ihi ; Sözicşı,ııenin iııızalandığı ıaı,ihindeıı itibaı,eır 5 (i]eş

giiıı içiıdc 1,er ıesliıııi i,alıılarak işe başlaıacaktıı.
:Yeı, ieslimincj.en itibaren 90 (Doksan) ıakvin
giiiriidür

ç) Tşin süı,esi

: Hükil,ıret Konağı Kat:2 Ovacıi«llARABUK
:16la7l20l9 - |6:30

_ İhaleye katılabilrıre şatt]arı r,e isteıileıı beigeieı- iJe yeterlik cieğeı-lendirıırcsincle ı-ıvgı.ılal'i:cak

kı,iter,leı,:
4.1- İbale_ve kalılıı,ıa şzırllaı,ı \,e isteniIei] belgeleı,:

4.1.1-Tebligat için adrcs beyanı_ ayrıca iItibat ielcion i]uı,]]afası vc fhks ı'ıuıı-ıarası i]e elcki:'cnik

posta edıesi,
4^i.2- N,I"rrrut gereği ka;,ıtll oldrığrı Ticaı,et ı,ei ı,eü.a Sanaü,i Odası ya da Esnaf r'c Saııatkaı- ():iası

vel,a ilgili \,leslek Cdası Beigesi,
+.i.2.1- Gerçek kişi olnıasl haliı-ıde_ kayıtil clduğu ticaret ve/r,e),a saı]ayi odasıııdaıı ü'a CLa es:].l''.'c

s6.natkar o<lasınclaı1 ı,el,a ilgiti nıes]ek odasından, ilk i]an ,,,eya ihale tarihİniıı içiııde bı.üı-ıııcuğı-l

1ılda alıırınış, odal,a kai,ıtiı olciı,iğrınu gösterir lıelge.
4-1 .2.2, Ttlz.el kişi olması halinde- ilgili ],e\,7-üıatü gereği ka)Jlilı brılundı,ığu Ticaı,et ı,e,/r,e),a S,ıı ıı) i

odasındaır, ilk i]an vej,a ihale taı,ilıiniı,ı içinde bulundıığıı ;ılda aiııııı-ıış^ ltizei kişiliğin ic.:ıi'a

kalıtlı olduğruıu gösterir be]ge.
4.1.3- Teklif veriı]e}ıe yetkili olcluğuıııı gösteıeı,]

4.1.3.1- Gerçek kişi olması lıa]inde.

lrotet tasdikli imza sirküleri.
4. 1 .4- Şekli ve içeliği İdai-i Şaflnaıİ]edc beliıleı]eıı tek]ii ]ı1ektttbrt,(A},ı,ı Zaı,
4. L5- Şekli r.e içeı,iği İdaı,i Şaıtııaııede beiiı,Ieneıı _s,ecjci temiırat.(Stiresi 30

Iı,ı,ıza

noieI
Bel,aırııanresi

tasdik]i
iııza S i.-]. iiieı,i

bc},ar]ı ]ii !],]csi

r.:e:.]a

l ],l,] Za

4.'1.3.2- Tiizel kişi olmas; haliııde, iigisinc görc tiize] kişiliğin ortakları. tiyeleı,i veü':ı kııııcı, ]ı:ı'; j]c

tüzel kişiliğin yönctinıindeki göı,eviiierl beiirteıı son durıı,ırrı göstcriı, Ticaıeı Sicii Gzızei:si, L''ıl

bilgiLeriır taıılatnrI]1ıı bir Ticaı,et Sjci] Gazeıesiııdc bı,ılrııuıraıı-ıası halİııde- lırı bilgİ!eı'İn iii.;ıiinri
göİteıınek ıizere ilgili Tica:,et Sicil Gaze'ıeleıi veya brı lıusı.ısları gösteleı] bclgcicı"ilc tilzel kiŞiliğin

4^ l .6- İhale dokümaıınııı satıı,] a]ındığııla dalı, AJındı Belgesi, l,.
4,7,7- Oflağl ve lıissedaıı buluudı.ığu tiizel kişiicrc ait bel,an-naıııe. l

\üü\



,1, i -{j, '!'aahhtihanre (Köt4e.e l-]iznret Götii..,ne Bi].liğj ihale Yonetmeliğ.iıin ] 1. le l2- Ir4addes j ı.eŞaılnaı]]enir,] i0. N,lac]deslndeki .oy,la, drrun,İura" oİrr.jÖrı. lllşl,.l4. l .9- Iş,.lcnci,iııı belgeleri
j l'9. l 

§o1 o:ı bcŞ 1ıl iÇinde bedei içeren bir sözleşi,ııe kapsaırrıııda taa]ıhiit ecli]en,e teklifedile;ılıede]iıı %50 oraıııııclan az o jnianıak ı'izer. ;ı-ıuı"-k-on'r.; ;J;r,, benzer işlere ilişkin iş denel,iıniniqösıcı,cıı bclgcJcı.
4,] -, ]lkoı,ıonı ik ,e ııa]i ],etel]iğ.e iiişkin belgeler,e bıı belgelerin taşIması geıeken kı.iterler:4.2- l - ldıı,c ızıIaf!n(lan ekonoııik ve ııaJi ;,Jıerliğe i]iskin İıiter belİıtilnıeıİiştir.j :--\4:.sl9k! r,e Tek;ıik },eleıliğe itişkin beigcieı:ı,e bıı belgeleriıı taşıırası gereken kritet]er.4,],]- Ki]jtli ]'aı'kelel'l'SE Bclgele:,i .,c hcİ tıiılu analizle],i ;,apılniış oıaı.it iiıaıe.,,r,nau lau,.l.i].:,az .ıli İı-cckiİı..

1 j B| 
]l]_aüede 

benzeı. iş olaı.ak kabul cdiiecek işler :J,: . , -7,0;i20l6 Tarilıli 29696 Sal,ılı Resıı i_ Gazctccle Yal,ınıJaııan Yapı:ı işlerinde Benzer lş
|"]l]i':: _.l,:İ]:Ş:']""!9].."(lll1r'l 

Yapı işlcri, Iv.c.";İİç,;;:KtıIIanma sulrı r.e Kanaıizas1,oır işıe:i_lçüıüc \c l\u]lal]Il]a 5il1.1ı Şebekclcri)
] . l . ] - Beıızeı, işe. <lenk sayı lacak nıühendislik veya miınaı.Iık böIüııılerijl']Şai]l .\4 L]hcndlsJıjı r.e Minıaı-llk
j- Ekoıonıik ac:daıı en avantajlı teklif, fiyat esaslna görc bc]iılenecektir.

l'i.:i:'i'*, acıdaI] eI) avantajll teklifin sadecc en diişiik fiyat esaslna göıe belirlenmesinin müınkiineIil]aol'i] ourul'])lai'da: ıŞletll]e Ve bakın,i ınaliyeıi. nıalil,eı eıkiııIiği, r,eıİın]ilik, kalite ı,e teknik değerci'oi ;(i,iteI]cı, dikkaıe aIııiaıak ekonon,iik açıdan en orontuii, İ.tı;r ır"lirlenecektir,
6- İlialeye sadece i,crli istekiiieı. kaıı]abilecektiı..
7- Jhaie ciokiiııaııinın sörülnıesi ve satin alınıııası:
7- ]- ]lrale dokü:ııanı. idarenin aclresinde göıü)ebilir ı,e 200,00.-TL Tüık Limsi kar.şllığı al,nı adresıensatın alıııabiiiı..
7,2- İhaleve ıek]il'r,eıccek olanlarıı,ı ihale doküıııaıııııı satııı alııa]arı zoııınludur-
8- Tek]iİleı'. ihale ıarih ve saatine kadar Ovacık KöyIere Hizn-ıet Götiilme Birliği adı.esine elden
tes]inı edi]ir. Posıa ilc r.apılaıı başr,ııruiar kabııl edilnıeyecektiı,
9- istekli]cı' tekiillerini, hcı- biı, iş kaleııj;ıin nıikıaır i]e brı iş kaleınleı-i için tekiif edilen biıinrIil'atlaı'ıı'ı caı-plt]]] solli]cu lıulrııraır toplanı bedel üzerindeı-ı teklif biriıı fiyai şeklinde verilecektiı..
i]ı,alc. soıııcıı üzcı,ine i]ıale yap:ian istekliyle biriüı1 tjyat sözjeşııe iı-ı.ızalanacakt:r.
1Lr- lsıekl]ler tcklif ettikleli bcdclin %3'iiııden az olııramak tizere ken<ii belideyecekleri tutarcagecici tcııiııat vei.eceklerdiı..
1 ]- \'eri]en tekliflerin geçerlilik süresi, iha]e tarihincleıı itibaı.en 30(oıuz) takr,i-ı1 glinii6i1,..
l2- Konsorsiyuiı olaı.ak ihaJeye tekiif vei.ileınez.
i3- ,,\ iı 1.,üklenicileı, çalıştıı.: laııaz.
]4- landa oiıı-ıal,ıp İdaıi ve Teknik Şarına:ııede olan lıiiküıııIeı geçerlidir.
]5- Biı]ik ihaleyi vapıp 1,apıııaııakta sclbesitir.
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