
in,q.Ln iuNt
T.C'

qlvnli KAYIvIAKrmltGr
Kdylere Hizmet Giitiirme Birlifi l]aqkanltft

ihale KaYrt Numarast :2022150

aktadtr:

' #lfiUcafr yer : Ka."-makamrrk toprantr salonu Hrikiimer Konagr Kat:4 Qayeli Ko;'lere I{izmet Gotiirme

annamesi veYa imza Sirkiileri'

ktubu'

i ,) Yer gcrrcl('i tutattait

Ekonomik vc N{ali yeterlitifc iliqkin istcncn bclgeler:

Nlesleki ve Tekuik -veterlilile itiqkin istenen belgeler:

teklif cdece$i bedelirr en az v,50 i oratrtnda gcrqeklc;tirdi[i



veya %50 i oranrnda denetledi$i veya yonetti[i idarece kLrsursuz,kabul edilen ihale konusu i9 ve1"a benzer i;lerle

ilgili deneyimini gosterenl.[?116;*"1,. iil?li--i; ni,i"u" Belgesini su.masl zorunludur' i; Bitirr'e tselgesi

ve rnimarlann. i.iniversitelerin ingaat mLihendisti$i ve mimarlrk btjliimlerinden

dinlomalannln noter onaylr su|eilerini sunmalart halinde i9 dene,vim belgesi

kamr,rdan alttlacakti r.

ihale.ve girecek olan miihendis

mezun olduklanut belgele,ven

aranmaz.

5 - Bu ihalede benzer i9 olarak; A (r\lt-vapr lgteri ) ; IV' Grup

6 - ihale Birlik yonetmelifi gerefince Aqrk ihale usulii ile yaptlacakttr.

7 - a) Agrk ihale usuliinde teklifler yazrh olarak yaprhr'

zarfn izerine isteklinin adt, soyadt veya ticaret unvant

b) Tekl anlnln tamamen

rakam ve i arak aqtkga Yazt

teklif me ticaret unvanl

zorunludur. Bunlan karqrlamayan teklifler reddedilir

tarafindan imzalanmast ve bu mektuplarda ihale dokti

teklif editen fiyatrn rakam ve ya^ ile agrk olarak yazrlmasr zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun

olmayan veya uzerinde kazrntr, silinti veya diizeltme bllunan teklifler reddedilir ve hig yaprlmamrg saytlrr'

8 - ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir'

doki.imanr 500 TL karqrhgr verilmektedir'

sOzl egme imzalanacakttr.

Koy'lere Hizmet Gottinne Birli[i Baqkanlt-9r'na

de[erlendi rmeye al tnmayacakttr.

12 - istekliler teklif edilen bedelin eo az o%3'ii tutannda kendi belirleyecekleri oranda gegici teminat

vereceklerdir.

l3 - Verilen tekliflerin gegerlik sliresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 giin takvim giinii olmahdrr'

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler'

l5 - Bu ihalede fiyat farkr verilmeyecektir'

l6 - Birligimiz2gg6 ve 4734 Sayrh Kanunlara tabii olmayrp, 28.04.2001tarih ve 26506 sayth Resmi Gazetede

yayrntanan yonetmeiik htikiimleri geg"rriaii. iJare ihaleyi yuptp yuprnumakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir'

I7- Ortak giriqinrler ihalel"e teklif veremel'ccektir'


