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5 - Mal/malzemelerin, Teknik Şartnamelerde belirtilen özellik ve şartları taşımaları .
zorunludur.

6 - ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- Yapılacak işinen az %25 i kadar iş deneyim belgesi.
8- Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair belge.
9- Vergi borcu olmadığına dair belge.
10 - .Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunlarında ekonomik

açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale
Yönetmeliği çerçevesinde en avantajlı teklif belirlenecektir.

11- ihaleye katılabilmek için istenen belgelerin aslı verilmediği veya tasdikli örneği
verilmediği takdirde ihale dışı bırakılacaktır.

12- İşe başlama ve işi bitirme tarihi: Yer teslimi tarihi işe başlama tarihidir. İşin süresi,
işe başlama tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim gündür.

13- Teklifler ihale saatine kadar, adresine elden teslim edilecektir. Posta ile veya iadeli
taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendinneye alınmaz.

14 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim
günü olmalıdır.

15 - İhale dökümanı Kırıkkale İli Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği (Kınkkale
Valiliği) adresinde görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir.

16 - Teklifler, 16.04.2015 Perşembe günü saat: 1O:45'a kadar Kınkkale İli Merkez
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'na verilecektir.

İlan Olunur.
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İLAN

Kırıkkale İli Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından:

Sathi Asfalt Kaplama Yapımında Kullanılmak Üzere 23,700 m3 Elekaltı Temel
Malzemesi, 2,630 m3 A Tipi Mıcır ve 3,300 m3 B Tipi Mıcır Malzemesi Alınması İşi.

i - İdarenin
a) Adresi !Kırıkkale Valiliği Hizmet Binası
[b)Telefon ve Faks (318) 2249041
~umarası
c) Elektronik Posta Adresi
(varsa)

- İhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktan ~3,700 m3 Elekaltı Temel Malzemesi, 2,630 m3 A Tipi

Mıcır ve 3,300 m3 B Tipi Mıcır Malzemesi Alınması İşi.
~) Teslim [YeriIY erleri] Teslim yerleri ve teslim şartları Satın Alınacak Malzemelere

lAitNakil Cetvelinde göterilmiştir.
c) Teslim rTarihi/Tarihleri] Söz1eşmede belirtilmiştir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer Kırıkkale İli Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Tarihi ve Saati 16.04.2015 Perşembe günü saat: 10:45'de

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:

a) Tebligat için adres beyanı.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası

belgesi;

i) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veyaMeslek Odasına kayıtlı olduğunugösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
i) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kuruculan .

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamımn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu
bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği İhale Dokümallında gösterilen teklif mektubu,
e) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği IL. ve 12. madde hükümlerini

taşımadığına dair taahlıütname,
f) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

oranda geçici teminat vereceklerdir.. ,.<;;r o •••

g) ~osya al~ndı bel~e.~i. (İh~e. ~okümaııı .500.00 TL: karşılığında Kırıkkal:,:iv~[liii~
Merkez Koylere Hızmet Gotürme Bırlıgınden temın edılecektır.) /' '"("', .... ,::,:\\

h) İstekli adına vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiniIi i ,ItSY~r,\~
katılmaya ilişkin noter tasdiki i vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, ( ." :, . .. ,.i.) ,.;!i

~;. ." ~ ;,~ ,;./ }
" ~.:1

,~"'~.••..;"
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6 - ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- Yapılacak işin en az %50 si kadar iş deneyim belgesi.
8- Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair belge.
9- Vergi borcu olmadığına dair belge.
iO - Birden fazla istekli tarafından ayın fiyatın teklif edildiği ve bunlarında ekonomik

açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale
Yönetmeliği çerçevesinde en avantajlı teklifbelirlenecektir.

11- İhaleye katılabilmek için istenen belgelerin aslı verilmediği veya tasdikli örneği
verilmediği takdirde ihale dışı bırakılacaktır.

12- işe başlarna ve işi bitirIne tarihi: Sözleşme tarihi işe başlarna tarihidir. İşin süresi,
işe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim gündür.

13- Teklifler ihale saatine kadar, adresine elden teslim edilecektir. Posta ile veya iadeli
taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

14 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim
günü olmalıdır.

15 - İhale dökümanı Kırıkkale İli Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği (Kırıkkale
Valiliği) adresinde görülebilir ve ayın adresten temin edilebilir.

16 - Teklifler, 16.04.2015 Perşembe günü saat: 10:30'a kadar Kırıkkale İli Merkez
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 'na verilecektir.

İlan Olunur.
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İLAN

Kırıkkale İli Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından:

İçme Suyu Tesislerinde Kullanılmak Üzere (PE Boru, PVC Boru, Fittings) Malzemesi
Alınması İşi.

(

1 - İdarenin
a) Adresi !Kırıkkale Valiliği Hizmet Binası
b) Telefon ve Faks (318) 2249041
Numarası
c) Elektronik Posta Adresi
(varsa)
2 - İhale Konusu Malın

.

a) Niteliği, Türü ve Miktarı Alınacak malzemelerin niteliği, türü ve miktarı şartnamede
gösterilmiştir.

b) Teslim [Yeri/Y erleri] İl Özel İdaresi depoları:
c) Teslim[Tarihi/Tarihleri] Sözleşmede belirtilmiştir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer Kırıkkale İli Merkez Köylere Hizmet Götürıne Birliği
Ib) Tarihi ve Saati 16.04.2015 Perşembe günü saat: 10:30'de

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler .ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:

a) Tebligat için adres beyanı.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası

belgesi;
i) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin 'siciline kayıtlı bulunduğu
\~ Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaKları, üyeleri veya kurucuları

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri beliıten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu
bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği İhale DokÜillanında gösterilen teklif mektubu,
e) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği iL. ve 12. madde hükümlerini

taşımadığına dair taahhütname,
1) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

oranda geçici teminat vereceklerdir.
g) Dosya alındı belgesi. (İhale dokümanı i00.00 TL. karşılığında Kırıkkale Valiliği

Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğinden temin edilecektir.) <",:,';"'"c~~'"
h) İstekli adına vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiniıı"j9ıiIliye'.;; c,:>,

katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, t.:"' /~::;:.>\.'-.': '\.
5 - MaVmalzemelerin, Teknik Şartnamelerde belirtilen özellik ve şartları!'taşrmi!' ~. \ ~,""

zorunludur. ? ,," ,,' i2N'
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ırıftLfe KIRIKKALEVALİLİCü

'~;,." ~C...a~LKırıkkaleİli MerkezKöylereHizmetGötürmeBirliği
, , '

Sayı : 37002015-301.99-2323
Konu: İhale İlan!.

KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANLIGINA

DAOnıMLJ
08/04/2015

Sathi Asfalt Kaplama İşlerinde Kullanılmak üzere 23,700 m3 Elekaltı Temel
Malzemesi, 2,630 m3 A Tipi Mıcır ve 3,300 B Tipi Mıcır Malzemesi Alınması ve İçme Suyu
Tesislerinde Kullanılmak Üzere (PE Boru, PVC Boru, Fittings) Malzemesi Alınması işleri
için ilan metinleri ekte gönderilmiştir.

İlanları!,! 16.04.2015 tarihine kadar 7(yedi) gün kurumunuzun varsa web sitesinde
yayınlanmasını, ilan panosunda askıya çıkarılmasinı ve mutat vasıtalarla halka duyurularak,
bu hususta düzenlenecek ilan lutanağmm Başkanlığımıza gönderilmesini rica ederim.

AdnanKAYıK
Vali Yardımcısı
Birlik Başkanı

EKLER:
İlan i
İlan 2

DAGITIM:
Kırıkkale Valiliği
(Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü)
Kırıkkale Valiliği '
(İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)
KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANLIGINA
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*Bu belge elektronik imzalıdır. !mzalı suretinİn aslını görmek için https:/lwww.e-icislerLgov.tr/EvrakDogrulamaadresine
girerek (wJUX +Q-rMrsFd-oTBYHh-x03A 7p- HIRaj ovn) kodunu yazınız.

Aynntılı bilgi için iıtibat:MSait ERCAN
Telefon: Faks:
e-posta: ElektronikAğ: www.icisleri.gov.tr

http://https:/lwww.e-icislerLgov.tr/EvrakDogrulamaadresine
http://www.icisleri.gov.tr

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010

