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Köylere Hizmet Götürme Birliği Bıışkanlığı

İhale Kayıt Numarası :2022158

Rize İli Çal,eli İIçesi Uzıındere Köyü Merkez Mahallesi ile Gürpınar Köyü Kuyubaşı Mevkii İçıne su.vu
Pğesi yapım işi yapın-ı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:

l - İdarenin
a) Adresi : Yenipazar Mahallesi 9 Mart Caddesi No:l03/2
b) Telefon ve faks numarası :0 464 532 50 95 - 0 464 532 50 95
c) Elektronik posta adresi (varsa) : cayelikoydes@hotmail.conı

2 - İhale konusu 1,,apım işiı-ıin
a) Niteliği türü ve miktarı : Yapım İşi 20 Adet İçme suyıı abonelik bağlantısı yapılması. l Adet (V:l0ın3)

Krom Modüler Depo Yapılıp etratının briket ile örülmesi, 1 Adet Vantuz odası yapılması (1,30m x1.30m
ebatlarında) (Teıı-ıel kazısı ve dolgusu dahi1), 2 Adet Basınç Düşür|icü kontrol vana odası yapılması
(1.30mX1,30ı-ı-ı ebatlarında) (Temel kazısı ve dolgı-ısu dahil),3 Adet Kırdöküm oval bıışakleli vaııalar ile tahliye
ve ayrım vanaları y,apılması (Temel kazısı ve dolgusıı dahil), 2 Adet QSOmın yerüstü yangın hidrantınııı temini,
bağlantı lıattı ve montajıııın yapılması (Malzeme ırakliyesi dahil). l Adet V:lm3 kaptaj odası yapıIması (Teınel
kazısı ve dolgıısu dahil), l500 Metre Dış çapı Q32ııım PNl0 PE-l00 boru ile isale ve şebeke hattı döşenmesi,2
Adet Basınç kırıcı vana odaları (Şebeke borusu Q63mnı / Q50 BKV çapı) Mekanik ekipmanlarınıır temini ve
ıııontajı, 3 Adet Vantuz odası mekanik ekipmanlarıııın temini ve montajı, l Adet (V:20m3) B.A.G. Servis
deposunun yapılması.2 Adet V:lm3 kaptaj odası ve yaklaşıın perdesi vapılması (Temel kazısı ve dolgusu
dahil)-(Tip-l), l Adet V:lm3 maslak odası yapılması (Temel kazısı ve dolgusu dahil)-(Tip-l),2 Adet Vantuz
odası yapılması (Q63mm lrat üzerinde) (1,30m X 1,30m ebatlarında) (Teınel Kazısı ve dolgusu dahil), ll50
Metre Dış çapı Q5Omn-ı PNl0 PE-l00 boru ile isale ve şebeke hattı döşennıesi. l Adet 20 m3 lük B.A.G. Servis
deposunı"ın ınekanik ekipırıanlarının temini ve ııontajı, l m3 V:lın3 maslak odası ınekanik ekipmanlarının
temini ve montajı. 2 Adet V:lııı3 kaptaj odası mekanik ekipmanlarının temini ve montajı,

b) Yapılacağı yer : Rize İli Çayeti İlçesi Uzundere ve Gürpınar Köyleri
c) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren l50 takvim günüdür.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kaymakaırılık toplantı salonu Hükümet Koııağı Kat:4 Ça_veli Köylere Hizmet Götürme

Birliği Başkaıılığı
b) Tarihi ve saati : 17.10.2022 - l l:30

4 - İhaleye Katılabilmek lçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tebligat için adres beyanı; aynca irtibat için teletbn numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b ) Bu şartnaırıede belirlenen geçici teminat.
c ) Teklil-verrneye yetkili olduğuııu gösteren İmza Beyaıınamesi veya İmza Sirkiileri.
I- Gerçek kişi olması halinde. noter tasdikli iınza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri vey,a kurucuları ile tüzel kişiliğin
,v-önetimindeki görevlileri belirten son durunıu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu husus|arı tevsik eden
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli iıırza sirküleri.
ç ) KHGB İhale Yönetıııeliğinin l l. nıaddesiııde sayılan duruınlarda olunınadığına ilişkin taahlıütname
d ) Vekaleten ihaley,e katılııra halinde, istekli adıııa katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli
iınza beyannamesi.
e 1 İhale doküıııanının satıı1 alıııdığına dair belge
f ) SGK borcu yoktur
g ) Şekli ve içeriği lıu Şartııaırıede belirleneıı teklif mcktubu.
ğ ) Ticaret sicil gazetesi
h ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/ve1,,a Sanayi Odası Belgesi.
l) Cerçek kişi olması halinc,le. ilk ilaıı veya ilıale tarihiniı,ı içerisinde buluncluğu yılda alınınış ilgisine göre
Ticaret velveva Sanayi Oclasıııa veya iIgili Meslek Odasıııa kay,ıtlı oldı,ığııntı gösterir belge.
2) Tüzel kişi olması halinde. mevztıatı gereği ttizel kişiliğin siciIiııe kayıtlı bulundtığu Ticaret ve/veya Sanay,i
Odasından, ilk ilan veya ihale tarilıinin içerisinde buluııduğıı _vılda alınmış, tiizel kişiliğin sicile ka_v"ıtlı olduğuııa

1,oktur belgesi
aılasl

dair



Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:

Mesieki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
j l iş Denel,im Belgesi
İsteklinin soıı on beş yıl içinde, kaınu sektöründe iIk tekIif edeceği bedelin en a7- %l00 i oraıııı,ıda
gerçekleştirdiği veya %l00 i oranında denetlediği veya yöııettiği idarece kusı-ırsuz kabul edilen ilıale koııusu iş
veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş Bitirme Belgesini sunması zorıınludı.ır. iş
Bitirme Belgesi kamudaıı alınacaktır.
İhaleye girecek olan mül,ıeııdis ve ınimarlarııı. üniversitelerin inşaat mtihenclisliği ve mimarlık bölüııılerinden
mezuıı olduklarıııı belgeleyen diplomalarının noter onay,lı suretlerini sunırıaları halinde iş deııeyiııı belgesi
aranlnaz.

5 - Bu ihalede benzer iş olarak; A (Alty,apı İşleri ) ; lV. Grup

6 - İhale Birlik yönetmeliği gereğince Açık İhale usulü ile yapılacaktır.

7 - a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra
zarfınuzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri
istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat
belgesi ve ihaIeye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır.
Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve
teklifin hangi işe ait oldugu yazılır.

b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabuledildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin
rakam ve yan ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve
teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması
zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli
tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
teklif edilen fiyatın rakam ve yaA ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun
olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.

8 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

q - İhale dokümanına Yenipazar Mahallesi Hopa Caddesi No:103/l Köylere Hizmet Götlirme Birliği Servisi'den
ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorıınludur. İhale
dökümanı 500 TL karşılığı verilmektedir.

l0 - İstekliler teklifleriııi.iş kalenıleri için tekIif edilen biriın fl_y,atların çarpınlı sonucu bullınaıı toplam bedel
|izeriııden teklil biriın fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu. üzerine ihale yapılan istekliyle birim tii.,at
sözleşııre i mzalanacaktı r.

ll - Teklifler; 17,10.2022 tarih ve saat l0:00'e kadar Yeııipazar Mahallesi Hopa Caddesi No:l03/l Ç.ı,veli
Köylere Hizmet Götürme t}irliği Başkaırlığı'na verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler
değerlend irmeye al ınmayacaktı r.

l2 - İstekliler teklif edilen bedelin en az oz3'ü tutarında kendi
vereceklerdir.

belirleyecekleri oranda geçici teminat

l3 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren enaz30 takvim günü olmalıdır.

l4 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

l5 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.

l6 - Birliğimiz2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede
YaYınlanan Yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeİi tespitte serbesttir.

l 7- Ortak girişiıı-ıler ihaleye teklif veremeyecektir
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