T.C.

KARAMAN iI,i
ERMENET ir,qnsi roylnnr

Hizunr cdrtinur siRLiGi nlgruNr,rGr
irrar,n ir,,q.Nr
Ermenek ilgesi Kiiylerine Zeytin Fidanr Ahm ipi 28 Nisan 2007 tarihve26506 sayrh Resmi
Gazetede Yaymlanan K6ylere Hizmet Gdttirme Birli[i ihale Y0netmeligine G0re Agrk ihale Usulti
ile ihale edilecektir. ihaleye iliqkin ayrrntrh bilgiler a;a[rda yer almaktadrr:
ihale Kayrt Numarasr
z 20201 07
f. idarenin
Karaman ili Ermenek ilgesi K,ciylere Hizmet Gdtiirme
a) Adr

Birligi Bagkanhsr

b) Adresi

Hiikiimet Konafr

Kat:6

Tel: 0 (338) 716 23

c) Telefon ve faks numarasr

2l

Ernnenek/KARAMAN
Faks: 0 (338) 716 23 2l

g) Elektronik posta adresi

d) ihale doktimanlrun

gOrtilebilecegi

internet adresi (varsa)
2. ihale konusu mahn

a) Adr, niteligi, tiirii

ve

miktarr

Ermenek ilgesi Kiiylerine Zeytin Fidanr Ahm iqi ihalenin niteli[i,
tiir0 ve miktan bilgileri ihale doktimanmda yer almaktadrr.

b) Teslim Yeri

Ermenek

c) Teslim Tarihi

S<izlegme yaprlmasmdan itibaren 20(Yirmi)
edilecektir.

ig gtnti igerisinde teslim

3. ihalenin
a) Yaprlacapr yer

b) Tarihi ve saati

Ermenek Kaymakamh[r ve Birlik Baqkanh[r (Kaymakamhk Toplantr
Salonu) Htiktimet Konafr Kat:5 Ermenek/KARAMAN
05.06.2020 Cuma giinii, saat: 15:00

3.1. Tekliflerin sunulaca[r yer ve saat
a) Teklifin sunulaca[r

yer:

ili

Ermenek ilgesi Kdylere Hizmet Gdtiirme

Birlipi

Cuma giinii saat 14:45
ihaleye katrlabilme qartlarr ve istenilen belgeler ile yeterllik de[erlendirmesinde

b) Son teklif sunma tarih ve

4.

saati

Karaman

05.06.2020

uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katrlma gartlarr ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatr gereli kayrth oldu[u Ticaret velveya Sanayi Odasr ya da Esnaf ve Sanatkdrlar
Odasr veya ilgili Meslek Odasr Belgesi.
4.1.1.1. Gergek kigi olmasr halinde, kayrth oldu[u Ticaret ve/veya Sanayi Odasrndan ya da Esnaf ve
Sanatk6r Odasrndan veya ilgili meslek odasmdan, ilk ilan veya ihale tar:ihinin iginde bulundufiu
yrlda ahnmrg, odaya kayrth oldupunu gdsterir belge,
4.1.1.2. Ttizel kigi olmasr halinde, ilgili mevzuatr gere[i kayrth bulundu[ru Ticaret velveya Sanayi
Odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundu[u yrlda ahnmtq, tii:zel kigili[in odaya kayrth
oldu[unu gdsterir belge,
4.1.i. Teklif vermeye yetkili oldu[unu gdsteren imza Beyannamesi veyalntza Sirkiileri.
4.1.2.1. Gergek ki qi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4,1.2.2. Tiizel kiqi olmasr halinde, ilgisine gcire tiizel kigili[in ortaklan, ti'yeleri veya kuruculan ile
tiizel kigili[in ydnetimindeki g<irevlileri belirten son durumu gtisterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamrrun bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasr halind.e; bu bilgilerin ttimi.inii
gdstermek izere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gcisteren belgeler ile tiizel kiqilifiin
noter tasdikli imza sirkiileri,

$fr

4.1.3. ihale tarihinde 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayrh Resmi Gazete'dt: yaynlanarak ytiriirltige
giren K0ylere Hizmet GotUrme Birli[i ihale Y<inetmeli[inin 1l'inci maddesinin 1. fikrasrnda yer
alan (a), (b), (c), (q), (d), (e), (0, (g), (g) bentlerinde sayrlan durumlarda olunmadr[rna iliqkin
taahhtitname verilecektir.
4.1.4. $ekli ve igeri[i idari $artname ekinde yer alan standart forma uygun'Ieklif Mektubu.
4.1.5. $ekli ve igerifi idari $artname ekinde belirlenen Gegici Teminater iliqkin Gegici Teminat
Mektubu veya Gegici Teminat Mektuplarr drqrndaki Teminatlarrn Kararnan
Ermenek ilgesi

Kdylere Hizmet Giitiirme

Birli[i

ili

Baqkanhfrna

ait Zirmt Bankasr Ilrmenek $ubesi IBAN

TR310001000176339007005001 nolu hesaba yatrnldrSmr gcisteren makbuzlar,
4.1,6, Bu ilanrn 4.2 ve 4.3 iincii maddelerinde belirtilen, gekli ve igerigi mal ahmr ihaleleri
uygulama ydnetmeli[inde di.izenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.7. Vekdleten ihaleye katrlma halinde, vekil adrna dtizenlenmiq, ihaleye katrlmaya iliqkin noter
onaylr vekAletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.8. isteklinin ortak girigim olmasr halinde, gekli ve igeri[i gartnamedie belirlenen iq ortakh[r
beyannamesi.
4.1.9. ihale konusu iqin tamamr veya bir krsmr alt ytiklenicilere yaptrrrlarna:2.
4.1.10. Ortagr oldu[u veya hissedan bulundulu ti.izel kiqiliklere iligkin ortaldrk hisse beyannamesi,
4.l.ll. ihale doktimamrun satrn ahndr[rna dair belge.
4.1.12. isteklinin iq ortakh[r olmasr halinde idari gartnamenin 7. maddesinin (a),(b),(c),(i), (l)
bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakga ayn ayn verilmesi zorunludur.
4.1.13. Tebligat igin adres beyam; aynca varsa irtibat igin telefon numarasr ve faks numarast ile
elektronik posta adresi
4.2. Ekonomik ve mali yeterli[e iligkin belgeler ve bu belgelerin taqrmasr gereken kriterler:
idare tarafindan ekonomik ve mali yeterlili[e iligkin kriter belirlenmemigtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterli[e iliEkin belgeler ve bu belgelerin taErmasr gereken kriterler:
4.3.1. Sertifikah ve standart fidanlar igin diizenlenen TTSMM Belgesi belgenin 2019 veya 2020
yrllanna ait olmahdrr.
5. Ekonomik agrdan en avantajh teklif sadece fiyat esaslna g6re belirlenecelktir.
6. ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
7. ihale doki.imanrnrn gortilmesi ve satm ahnmasr:
7.1. ihale dokiimam, idarenin adresinde gdriilebilir ve Karaman ili Ermenek ilgesi Kdylere Hizmet
Gdttirme Birli[i Bagkanh[rna ait Ermenek Ziraat Bankasr $ubesi TR310001000176339007005001
nolu hesabtna parayatrrrlarak 250,00.-TL (ikiyiizelliTiirklirasr) karqrhprnda satm ahnabilir.
7.2,lhaleye teklif verecek olanlarrn ihale dokiimarum safin almalan zorunludur.
8. Teklifler, 05.06.2020 Cuma giinti saat 14245'e kadar Karaman ili Ermenek ilgesi Kdylere
Hizmet Gdttirme Birlifii Baqkanh[r Hiiki.imet Konafir Kat:6 Ermenek/KARAMAN adresine bizzat
istekli, kanuni temsilcileri ve ttizel kiqilerde temsile yetkili kigiler tarafindan elden teslim
edilecektir. Posta ile veya iadeli taahhttlii olarak teklif verilemez ve bu qekilde gdnderilen teklifler
de$erlendirmeye almmaz.
f. istekliler tekliflerini, her bir ig kaleminin miktarr ile bu iq kalemleri igin teklif edilen birim
fiyatlann garplml sonucu bulunan toplam bedel iizerinden teklif birim fi'yat qeklinde verilecektir.
ihale sonucu tizerine ihale yaprlan istekliyle birim fiyat sdzleqme imzalanacaktr.
10. istekliler teklif ettikleri bedelin o/o3'tinden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda
gegici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin gegerlik siiresi, ihate tarihinden itibarerr en az 60 (Alttmrg) takvim gUniidtir.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. ilan metninde belirtilmeyen hususlar igin ige ait idari ve teknik gartnameler ba[layrcr nitelik
tagr ve istekliler bu hiiktimleri kabul etmig saytlrlar.
14. Birlik Bagkanh[r 4734 sayir (ceza ve yasaklamalar harig) K.i.K'na tabi de[ildir. Btitiin
tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir.
ilanen duyurulur.
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Birlik
212

B

