
GEMEREK KAYMAKAMLIĞI
GEMEREK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirti|en iş ihale edilecektir.

l-İdarenin:
a) Adı
b) Adresi
c) Telefon ve Falis Numarası
2- İhalenin
a) Yapılacağı Yer
b) Tarih ve Saati
3- Tekliflerin
a) Verileceği yer
b) Tarih ve saat
4- İhıIenin Şekli

İşin Miktarı
İniş yapılacağı yer
İşe Başlama Tarihi

işin Bitim Tarihi

6- İhaüe Dokümanının Görüleceği Yer
7- İhale Dokümanının Hangi Bedelle
Allnacagl

8-Geçici Teminat

Gemerek Kaymakamlığı toplantı Salonu
27.06,20|8 14:00

Gernerek Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu
27.06.20l8 14:00
Köylere Ilizmet Götürıne Blrliği İhate Yönetmeliğinin
l8. Maddesine göre Açık lhale Usulü ile

Teklifler yukarıda belirtilen yer, tarih ve saate kadar ihale komisyonuna teslim edilecektir. Bu saaffen

sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir. Teklifler bizzat istekli, kanun temsilcileri ve tiizel kişilerde temsile
yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olaıak teklif

- verilmeyecek olup, bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Verilen teklifler herhangi

bir sebeple geri alınamaz.
5- İhale Konusu iş
İşin Tanımı : İlçemizde Bulunan Okullann Kamera Görifuıtülerinin

İlçe Emniyet Müdiirlüğiine Aktarılması İşi.

: İşin teknik şartnamesinde ve birim fiyat teklif
cetvelinde belirtilmiştir. İhaıe biıim fiyat teklif
iizerinden yapılacaktır

: Gemerek İlçesi dahiiinde 15 Okul
: Gemerek İlçe sınırları dahili
: Sözleşme tarihinden itibaren 3 gün içerisinde yer

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
: İşe başlama tarihinden itibaren 20 ğirmi) takvim

günüdür.
: İdarenin yukarıda belirtilen adresinde görülebilir.

: İhale dokümanları, Birlik bürosundan 350,00.-TL
karşıhğında alınacaktır. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. (Dosya

ücreti Gemerek Köylere Hizmet Götürme Birliğinin
T.C.Ziraat Bankası Gemerek Şubesindeki
TR58000l0004E327339434500| no'lu hesabına yatırılarak

banka dekontu ibraz edilecektir.) (Nakit Geçici Teminat,

Gemerek Köylere Hizmet Götürme Birliğinin T.C- Ziraat
Bankası Gemerek Şubesindeki
TR580001000483273394345000r no'lu hesabına
yatınlarak banka dekontu ibraz edilecektir.)

: Teklif edilen bedelin %3 'ünden az olmarnak üzere,

isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat a[ınacaktır.

9- İhaleye Katılabilme Şartları ve İ§tenilen Belgeler

g.1_isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamındı sunınaları
gerekirı

İşin Nitetiği

Gemerek Köylere Hizmet Götürme Birliği
Gemerek ilçesi Htiktımet Konağl. 58840 siVAS
0346 6|4 l00l _ 0346 614 l883



a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

. b) Mevzuaü gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
l- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya

Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2_ Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği ttizel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya

Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ttizel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna
dair belge.
c) Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2_Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tiizel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik
eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) @eğişik: 08t06l2004 - 25486 R.G. /42 md.) İdari Şartnamenin l0 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e),

(g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklifmektubu.
f) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
g1 İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge
h) Vekaleten ihaleye kaülma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter

tasdikli imza beyannamesi.
9.2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
9.2.1-Son 5 yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedeli % 40 oranından az olamamak üzere ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren

v belgeler

9.2.2- Yetkili satıcı veya imalatçılığı gösteren belgeler
9.2.3 İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler
9.2.4 Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise satıcı veya temsilci olduğunu gösteren belgeler

İsteklinin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.

l0-İstekliler tekliflerini, malzeme/montaj kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar iizerinden
vereceklerdil. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her biı mal kalemi miklan ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatlann çarpım1 sonucu bulunan toplam bedel tizerinden birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

ll- Belgelerin sunuluş şekli
ll.l-Noler onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya

.- fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdıl' veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar

geçer|i kabul edilmeyecektir.
i r.2-İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından "aslı idarece

görülmüştür" veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edİlen belgelerİn suretlerİnİ İdarece

uygun görüldüğü takdirde tekliflerine ekleyebilirler.
rİ-ıeı.İlşe bulunan istekliler, idarece hazırlanan İdari Şartname, Tekıik Şartname ile Sözleşme Tasansı ve

eklerini peşinen kabul etmiş sayılır.
l3-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
14-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremez.

1S-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

16-8irliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
u-Birliğimiz, ;nalİ kanunıarına tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği'ne tabidir.

l8-Tektiflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 takvim günü olmalıdır.
l9-İhate Komisyonunun uygun görmesi halinde açık eksiltme yapılabilir.
20-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

Gemerek Köylere Hizmet Götürme
Birliği Başkanlığı
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