lııaın lıeşr
nURDUR

ı. çgı,rixçi

iLı Çrırİxçi İıçcsi«öyı_eRr
ş}zııtı çötünıın BİRLiĞİ
BAşKANIIĞıNDAN

iı.çssixr nıĞı-ı xuzxöy xöyI içup *,!v,
cünrş rırn.rl ı,A§[Li
iı, ıı,,ı" eiiüiu.l iİilıu ıhııe yonetmeııgı*,i,,,i
}İ"-j*",,İİj $:'frjfi§,i*ııi
oı,,"ı

Adresi : Btırdur İli Çeltikçi İlçesi Ktlylerc
Hiemet 6öıürme §irliği Bışkaılığı
Tclefon - Faks Numarası :0 248 7ll İl 1l
c,) Elektronik Posla Adresi {varsa)
_
2. lhıle konusu yapım işinin
a )
b )

:

a ) Niteliği, Türiİ ve Miktarı : KİJzXÖy

v*nna
b

işi

Yapılacağı Yeİ

}

:

rÖvii içııc

§tJYu ütİ{§ş

şştıııl

PA§§Li

Çlİı.TiKÇi iı.{,§i ı(ıi7-KÖY KaiYil

1'arihi : Siiıleşııcıin yapıidığııııı lcbliğ ıaıihinden iıibarşı §
{beşJ
ıeslimi yapılarak işe tıaşlonıcoktıı
d } İşiı §üresi : 6{l (ALTMİŞ} Takvim Güıü
3. Ihglenin
a ) Yapılacağı Yer : Çeltikçi Kayınıkamlığı Toplantı Salonıı
b ) 'l'arihi:
c } iŞe BaŞlama

gıiı içinıJı yeı

"

c

Saati; l l;0t}
'6.q2,2ü2Z

{

leye katılıbilme

Çıışımba

şartlırı ye i§tünllcn bılgeler ile yelerlik

doğ erlçndirmesindç uygu lanıtık
krilerler:
4.1 . İhaieşe ka ııımıı §§rtlün yç i§te n ilen lıçlseler:
4.1.1. Tebligal için 8(!r.O bgçıııı B},rı.n irtitraı için ıele[on numaı§§ı vç iıks nurnııtşı ilc v$ı§ö
clektron ik posta adresi.
4.1.2. Mevzuaiı gereği kayıılı

4,1.2.1. Çercek kişi

olduğı Ticaret ve./veyı §anayi

olmııı bı!İn*, ilk

Bels§i,

ilan veya ihale tarihinin içıisinde bulunduğu ytlda alınmış,
ilgisine göre Ticarct vdveyı Sanıyi (ldasına veya ilgili me§lek odı§ııı Lıvıtlı olduğıınu qösıerir

belge.

l'ilzcl kigi olması ha|inde. ııı*yzua!ı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıılı bulıındugu Ticaıcı
vclveyı Sanayi Odasından ilk i|aı vel-a ihali: bıihinin içerisinde brılu*cluğu yı|da alınııış, §3g|
kisiliğin şicilç kıyıtlı oidığunı ğı.k bg.lgc.
4.1.3. Tskiifvernıeyc yetkili ı:}duğunu gösleıen !'mzı Beyannçıılcsi v a
4. l .3- l. Cerçek kişi olması haiinde, noteı ıasdik|i imııı bovannımqıi.
4.1.3^2. Tüzel kişi ulması halinde, ilgisinc göıe tüzc| kişiliğin onakiarı, üyeleri veya kurucu}aıı ile
ıüzel kişiliğin yöneıimindeki görcvlileıi beliııen soı duıuııu gösrerir Tiçır.tl §icil Gaz*ttsi veva tııı
hususlırı tevsik edçn bclgcle.r ile tüzel kişiliğin noıer tasdikii imza siüüleri.
4,1.4" i355 sıyılı Birlik İhıle Yünetmaliğin 11 inei maddesinin blrinti iıkıasının (al, (b}, {c), {çl, {d} ve {f}
4.1.2,2.

durumlırdı olmadığına dair tıahhüanşme.
4. 1_5, Şekli ve içeriği İdari Şartnaıncde belirlenen
4.1,6. İhalc konusu işin ğmamı veya bir kısmı alı yüklenicilere yaştıfııamaz4. ı.7. lhaıç dokümoE$ın şpİın ııındığını drir beıqğ.
ıı.2, Mesleki vç Teknik yererliğe iıişkln btlgcter ve bıı belgelerin İışımısr gcrekcn krıterler:
4,2. ! İş deneyim belgcleri:
iştcklinin, son beş yıl içindc bcdel içere n bir stizleşme kapsamında kıbul işlemlcri Hmamlanaıı ve
ıcklii edilen bedelİn-% 50 oranından rt?- ölmamak üzsre, ihale konusu iş veyo btnzcı işleıe iİişkiı iŞ
deneyimlcrini gösreren bel geler.
barrtlerinde iardan

Mezunivet bel8eleri/diplomıla
uulf'lulli

şı.çııtr,r..ı*üıipı|

'aİj

§!*.ııİıq*!}-...lv.!İİgn{.iü,..§jıL!ri].<.,..l!tü|ıs.ç.d.iş.i..,yp:*...ğ|g|çtıi&:

4,2,3 Tuzel kişi ıarafından is de|)c\-imini
gö§tcrmek üzcrğ sunulan
belgcnin, ıüzcl kişiliğin yaıııınt|an
fazla hissesine sıhip onı4ına aiı
odas,/ıi§are'
"irr,,
bulunan ıicareı sicil ınemilr|uklan veyi.ı
odası btinyesinde
yeminli m"ı; .ntç"i. yi a"
scrbcst muhasebe.; ,i,rii,,nrişri,
tarafından ilk ilan ıarihinden *n.u
.iii.=rl",,.., ,; ;;;.;iı;;J''arihten
gcriye doğru son bir r ıJdır
kesintisiz olarak bu şartın korun<luğun,

ıiılno"lil;;;;;,

gorİ.*^,

-..İj,İ'İ,İlr

rygrn b"lg.,

5. Ihaleye sadecc yerli isteklileı kaıılabilecekıir.
0, lhaie doküıı]anı, idorenin adresinde
ve 200,1Xl
Türk Lirısı olan l)uiyıı
-görülehilir
Bedeli Blrliğiı Ç*ıtikçi T,C. zı.aıı ünı.rr,
-(ıütYüz}
§"ır;i";;
Ta89
@I
0013
6529 225ı 96§0 üı
IBA]ıİ ıo|u hxıp numııııına yıtınlacıktıt.
İi;;;;;.,
Köylore
ÇĞıtitçi
Hiznıeı Aö.iırme
Blrliği.9ışlııalığı tdrtsinıieı ıatın ılınıbilir,
7' Teklifİer ihale saatine kadar
Çeltikçi Koylerc Hizııeı ööıürme
-'*"' Biriiği Bışkanlığına veıilehilecckıir,
Postı 1,o.1uyiagönderilçcek te.kiİlle. laUrl
8. isteklilçr teklİf]erİni, Anıbtır T.cslim "al*elreJİl.
_ :eiacgblcrdir. lhale soıucu iizçrinç ihıle yapılan i§tğklj}€,
An"ıhtır Teılim Sözleşmesi imzr,]anucakı,..
9, lstekliler teklif erı;kleri bedciiı %3 'ünden at oiıııamak iizcrt kendi
bolirle.v*cekteri ıuıaı.dn lsçilji
temiıat vcıtcğklerdir.
l0. verilşn ıekliflerin geçeılik süresi, ihıle ıarihindcn iıibarcn 9ğ iıkvim günü olmalıdır.
- suı,eti konıcak
ll, İlıale dosYası içinde şınulmak belgelır ısıl,
isc surei evrıklaııı ..Aslı iılarece
cörülmüşlüf ibaresi ile s§ıl evraklar sunularak ıasdik snirilecek veya ,ıoıgf tasdikli belpe|et

konulacaktır.

l2. lstekliler Koısorsilum olırak ihalğ}ğ tğklif vğremğzleı.
07

Kıymıkıııı

Birlik Bışlıını

