
irııı-B iııNı
T.C.

çavEı,i KAyMAKAın ı-ıĞı
Köylere Hiznıet Götürme itirliği tsaşkanlığı

İhale Kayıt Numarası :2022130

Rize İliÇayeli İlçesi Milli Eğitinı Atatürk Ortaç.kulu - İlkoktı|u Dış Cephe Tadilat İşi.r,apıııı işiaçık ihale usulü ile
ihale edileçektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

l - İdarenin
a) Adresi : Yenipazar MahalIesi 9 Mart Caddesi No:l03/2
b) Telefon ve faks numarası :0 461_532 _50 95 - 0 464 5_]2 50 9_i

c) Elektronik posta adresi (varsa) : cayeliko.v-des@hotmaiI.coın

2 - İhale konusu 1,apım işinin
a) Niteliği türü ve miktarı : Yapıın İşi 506.93 m2 ]50 KG Çinıento Dozu Harçla Kaba Sıva Yapılıııası. l83,42 m2

Deınir Yiizey|ere İki Xat Antipas. İki l<at Sentetik Bo_va Yapılnıası. l777.5 mt Briit Beton, Sıvalı veya Eski Boyalı
Yüze1,lere, Astar Uygu|anarak Silikon Esaslı GrenliiTekstürlü Kaplaııra Yapılması (Dış Cephe),328,_5 mt İdari Matı ile
Çatı Oıtiisü Yapılması, 328,5 ın2 Galvanizli Saç, Aliiınin,vuıır Vb. Çatı Sökü|mesi. j2,_53 ınt Her Türlü Demir (Kapı.
Pencere. Ceınekan. Korkuluk. Parınaklık, Saç Kapı Kasası Vb. ) İına|atın Sökülınesi ve Takı|ması. l524,33 m2 5CM
Kalınlıkta Expande Polistren Levhalar(EPS-l6 KG/ııı3 Yoğunlukta) İle Dış Duvarlarda Dıştan Isı Yalıtınıı ve isı
Yalıtıtn Sıvası Yapılması (EPS l6 KGiın3) (Mantoloma), l51,62 ınt E,l Çarpınası 3X20-25XSerbest Boy 3-5
Kalınlığında Yöresel Taş İle Dış Cephe Kaplaınsı Yapılınası,609 mt l9-20 cm Eninde 4-5 cm Kalın|ığında l_Sınıf
Beyaz Çaı,ıı Keresteden Yatayda ve Düşeyde Biııa cephelerine Dekoratif Kat Silınesi Yapılınası (Eıı-ıprenye Edilıniş,
Su Bazlı Boyası Yapılınış. Vida ve Yapıştırıcı Kııllanı|ınış).333,9 ın2 4.5-5 cm X 4._§-5 cın Ahşap Çıtalar|a l. Sınıf
Beyaz Çaıı-ı Keresteden 20-25x20-25cnr Ebatlarında Karolaj Oluşturularak Bina cephelerinde Ahşap göz Dolgu
Yapılması (İç Boş) (Eınprenye Edilıniş, Su Bazlı Boyası YapıIınış. Vida ve Yapıştırıcı KuIlanılarak), ü3:g.t O,SO,n,n
Kalınlıkta Fabrikasyon Boyalı Galvanizli Saç ile ,v-akalı Monoblok Yağmur Oluğu. Yağnıur Deresi veya Diişey
Yağnrur İniş Borusu Yapılıııası ve Yerinde Tespiti. l898,05 ın2 Ön Yapıınlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli, Dİş
Cephe lş lskelesi Yapılması (0,00-_51.50M Arası), l70 ınt 19-20 cın 4-5 cın Kalınlığında l. Sınıf Beyaz Çaııı
Keresteden Düşeyde Bina Cephe İç Ve Dış Köşelerinde Köşe Söve Yapılması (Eınprenye Edilıniş Su Boyası Yapılınış.
Vida ve Yapıştırıcı Kullanılınış).75.16 ııı2 3 cnı Kalınlıkta Renkli Mermer Levha İ|e Dış Denizlik Yapılması
(3cnıX30-40-50cınXSerbest Boy) (Honlu ve Cila|ı Hariç Her -fürlü Yüzey İşlenıli). 3J3,9 kg Her Türlü Saç. Pvc,
Çinko, Vb. Yağmur OIuğu Sökülıııesi,

b) Yapılacağı yer: Rize Ili Çayeli İlçesi
c) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kayınakamlık toplantı salonu Hükümet Konağı Kat:4 Çayeli Köylere Hizmet Götürıne Birliği

Başkanlığı
b) Tarihi ve saati : 05.08.2022 - l3:00

4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tebligat içiıı adres be_r"anı: ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks nuı]larası ile elektronik posta adresi.
b ) Bu şartnamede belirleııen geçici teminat.
c ) Teklif venneye yetkili olduğuıru gösteren İıııza Beyannaınesi veya İnza Sirktileıi.
|- Gerçek kişi olınası halinde. noter tasdikli iınza beyannaıııesi.
2- Tiizel kişi olması halinde, ilgisine göre ti,izel kişiliğin ortakları, üveleri veva kurucuiarı i|e tüzel kişiliğin
vönetiıniırdeki göreı,lileri belirten son duruıııu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile
tüzel kişiliğin noter tasdikli iıııza sirküleri.
ç ) KHGB Ihale Yönetnıeliğinin l l. maddesinde sayılan duruınlarda olunınadığına ilişkin taahhiitnanıe
d ) Vekaleten ihalel,e katılıııa lıalinde. istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnaınesi ile ııoter tasdikli iınza
bc1.,aırııamesi.
e ; İhale doküınanının satın alındığına <iair belge
f.) SGK borcu yoktur
g ) Şekli ve içeriği bıı Şartnanıede belirleneıı teklif ı-ııektubu.

ğ ) Ticaret sicil gazetesi
h ) Mevzııatı gereği ka,vıtlı olduğu l'icaret ve//veya Sanayi Odası Belgesi.
l) Gerçek kişi olması lıalinde, ilk ilan veya ihale tarihiııin içerisinde bulunduğu vılda alınınış ilgisine göre Ticaret
veive1,,a Sanayi Odasına vel"a ilgili Meslek Odasına ka1,,ıtlı olduğunu gösteı,ir belge,
2) -I'iizel kişi olması halindı,,. ı],ıevztıatı gereği tiizel kişiliğin siciliııe kayıtlı [,ıuluııduğu 1'icarel veıve!,a Sanal,i
Oclasından" ilk ilan ve_ya ihale taıihinin içeıisiııde bulunduğtı y,,ılda alınınış, tiizel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuııa dair
belge.
ı ) Vcrgi borcu 1,oktııı, belgesi

ftb":::::H,]",|",",""u"ilişkinistencnbelgeIer:



lVIesleki ve Teknik yeterIiliğe ilişkin istenen belgeler:
i ) İş Dene1.,iıı-ı Belgesi
İsiekliniıı soır beş 1"ıl içinde, kaını.ı sektöriinde ilk tekliIeclcceği bedelin en az 96_50 ioranıncla 9erçe1l"rr'rOiği ve1.,a 9,o

50 ioranında deııetlediği vey,a yöııettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale koııustı iş veya beırzer işlerle ilgili
deneyiınini gösteı'eıı iek -cözleşmeye ilişkin İş Bitirme Belgesini sunması zcırtıııliıtltır. İş Bitirıne Belgesi kamuclaıı
alııracaktır.
İlraleye girecek tılan nıüheırdis ve ı.,ıiıırarların. üniversiteleriıı inşaat müheııdisliği ve nriıırarlık bölüıırleriııden ınezun
oiduklarını belgeleyen diploınalarını,ı noteronavlı stıretlerini sunınaları halinde iş dene1.,im belgesi aı,aıııı]az.

5 - Bu ihalede benzer iş olarak ; Üst Yapı İşleri

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

7 - a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın
üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazı|ır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli
tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye
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
olduğu yazılır.

b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabuledildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam
ve yazı 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 yazılle
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.

9 - İhale dokümanına Yenipazar Mahallesi }{opa Caddesi No:l03,1 Köylere llizıııet Götürıne Birliği Servisi'den
ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye tekIif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. İhale dökümanı
l500 TL karşılığı verilmektedir.

l0 - İstekliler tekliflerini,iş kaleııı|eri için teklif edilen birinı til,atlarııı çarpııllı soııtıcu bulunaıı toplaın bedel i,izcrinclen
teklil birinı fi1,,at şeklindı, ıereceklerdir. İhale sonııctı, üzerine ihale 1,apılaıı isteklivle birim li1-,at siizleşıııe
iınzalanacaktı r.

l l - Teklifler; 0-5.08.2022 tarih ve saat l':00'e kadar Yenipazar Mahallesi tJopa Cııddesi No:l0]ıl Çayeli Kö,vlere
Hiznıet Götürıne Birliği Başkaıılığı'na verilebilecektir. Posta yoluyIa gönderilen teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.

l2 - İstekliler teklif edilen bedelin en azo/o3'ii tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

l3 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

l4 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

l5 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.

16 - Birtiğimiz2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara tabii olmayıp. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan yönetmelik hüküınleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

l 7- Ortak girişiınler ihaleye teklil vereıneyecektir ı
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