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İHALE İLANI
ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI

ÇAVDARHİSAR KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

  “Çavdarh�sar İlçes� A�zano� Ant�k Kent� Açık Alan W�f� S�stem� Oluşturulması İş�” h�zmet alımı açık �hale
usulü �le �hale ed�lecekt�r. İhaleye �l�şk�n ayrıntılı b�lg�ler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdaren�n
 a) Adres� : Cereller Mh. 4. Sk. No:2 Hükümet Konağı Kat:2 Çavdarh�sar KÜTAHYA
 b) Telefon ve faks numarası : 0274 351 2452 - 0274 351 2744
 c) Elektron�k posta adres� (varsa) :
2 - İhale konusu H�zmet alımının
 a) N�tel�ğ� türü ve m�ktarı : H�zmet alımı 1 Adet
 b) Yapılacağı yer : Çavdarh�sar İlçes�  A�zano� Ant�k Kent�
 c) İş�n süres� : Sözleşme tar�h�nden �t�baren  60 gün �ç�nde �ş b�t�r�l�r.
     Bakım sözleşmes� süres� 2 yıldır.
3 - İhalen�n
 a) Yapılacağı yer : Kaymakamlık Toplantı Salonu Cereller Mh. 4. Sk. No:2
                                   HükümeKonağı Çavdarh�sar KÜTAHYA
    b) Tar�h� ve saat� : 16.12.2022 - 10:00
4 - İhaleye Katılab�lmek İç�n İstekl�lerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterl�k Kr�terler�
a ) Tebl�gat �ç�n adres beyanı; ayrıca �rt�bat �ç�n telefon numarası ve faks numarası �le elektron�k posta
adres�.
b ) Mevzuatı gereğ� kayıtlı olduğu T�caret ve/veya Sanay� Odası Belges�.

1)      Gerçek k�ş� olması hal�nde, �lk �lan veya �hale tar�h�n�n �çer�s�nde bulunduğu yılda alınmış �lg�s�ne
göre T�caret ve/veya Sanay� Odasına veya �lg�l� Meslek Odasına kayıtlı olduğunu göster�r belge,

2)      Tüzel k�ş� olması hal�nde, mevzuatı gereğ� tüzel k�ş�l�ğ�n s�c�l�ne kayıtlı bulunduğu T�caret
ve/veya Sanay� Odasından, �lk �lan veya �hale tar�h�n�n �çer�s�nde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
k�ş�l�ğ�n s�c�le kayıtlı olduğuna da�r belge,

c) Tekl�f vermeye yetk�l� olduğunu gösteren İmza Beyannames� veya İmza S�rküler�.
      1) Gerçek k�ş� olması hal�nde, noter tasd�kl� �mza beyannames�.
      2) Tüzel k�ş� olması hal�nde, �lg�s�ne göre tüzel k�ş�l�ğ�n ortakları, üyeler� veya kurucuları �le tüzel
k�ş�l�ğ�n yönet�m�ndek� görevl�ler� bel�rten son durumu göster�r T�caret S�c�l Gazetes� veya bu hususları
tevs�k eden belgeler �le tüzel k�ş�l�ğ�n noter tasd�kl� �mza s�rküler�.
ç ) KHGB İhale Yönetmel�ğ�n�n 11. maddes�nde sayılan durumlarda olunmadığına �l�şk�n taahhütname
d ) Şekl� ve �çer�ğ� bu Şartnamede bel�rlenen tekl�f mektubu.
e ) Bu şartnamede bel�rlenen geç�c� tem�nat.
f ) Vekaleten �haleye katılma hal�nde, �stekl� adına katılan k�ş�n�n noter tasd�kl� vekaletnames� �le noter
tasd�kl� �mza beyannames�.
g ) İhale dokümanının satın alındığına da�r belge
ğ ) Ortağı olduğu veya h�ssedarı bulunduğu tüzel k�ş�l�klere �l�şk�n beyanname.
h ) Verg� borcu yoktur belges�
ı ) SGK borcu yoktur
� ) T�caret s�c�l gazetes�

Ekonom�k ve Mal� yeterl�l�ğe �l�şk�n �stenen belgeler :
Bu madde boş geç�lm�şt�r.
 
Meslek� ve Tekn�k yeterl�l�ğe �l�şk�n �stenen belgeler :
Bu madde boş geç�lm�şt�r.
5 - Bu �halede benzer �ş olarak ; Bu madde boş bırakılmıştır.
6 - İhale; B�rl�k İhale Yönetmel�ğ� gereğ�nce Açık İhale Usulü �le yapılacaktır.
7 - a) Açık �hale usulünde tekl�fler yazılı olarak yapılır. Tekl�f mektubu, b�r zarfa konulup kapatıldıktan
sonra zarfın üzer�ne �stekl�n�n adı, soyadı veya t�caret unvanı �le hang� �şe a�t olduğu yazılır. Zarfın
yapıştırılan yer� �stekl� tarafından �mzalanır, kaşes� veya mührü basılır. Bu zarf geç�c� tem�nata a�t alındı
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veya geç�c� tem�nat belges� ve �haleye katılab�lme şartı olarak �sten�len d�ğer belgelerle b�rl�kte �k�nc� b�r
zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzer�ne �stekl�n�n adı ve soyadı veya t�caret unvanı �le tebl�gata esas
olarak göstereceğ� açık adres� ve tekl�f�n hang� �şe a�t olduğu yazılır.
 b) Tekl�f mektubunda �hale dokümanının tamamen okunup kabul ed�ld�ğ�n�n bel�rt�lmes�, tekl�f ed�len
bedel�n rakam ve yazı �le b�rb�r�ne uygun olarak açıkça yazılması, üzer�nde kazıntı, s�l�nt�, düzeltme
bulunmaması ve tekl�f mektubunun ad, soyadı veya t�caret unvanı yazılmak suret�yle yetk�l� k�ş�lerce
�mzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan tekl�fler redded�l�r ve h�ç yapılmamış sayılır. Tekl�f
mektuplarının �stekl� tarafından �mzalanması ve bu mektuplarda �hale dokümanının tamamen okunup
kabul ed�ld�ğ�n�n bel�rt�lmes�, tekl�f ed�len f�yatın rakam ve yazı �le açık olarak yazılması zorunludur.
Bunlardan herhang� b�r�ne uygun olmayan veya üzer�nde kazıntı, s�l�nt� veya düzeltme bulunan tekl�fler
redded�l�r ve h�ç yapılmamış sayılır.
8 - İhaleye sadece yerl� �stekl�ler katılab�lecekt�r.
9 - İhale dokümanına Köylere H�zmet Götürme B�rl�ğ� Cereller Mh. 4. Sk. No:2 Hükümet Konağı
Çavdarh�sar KÜTAHYA’den ücrets�z olarak bakılab�l�r. İhaleye tekl�f verecek olanların �hale dökümanını
satın almaları zorunludur. İhale dökümanı 1.000,00TL karşılığı ver�lmekted�r. (B�rl�ğe a�t T.C.Z�raat Bankası
Çavdarh�sar Şubes�ndek� TR73 0001 0016 1807 4745 4750 02 nolu hesabına yatırılacak
10 - İstekl�ler tekl�fler�n�, Götürü Bedel şekl�nde vereceklerd�r. İhale sonucu, üzer�ne �hale yapılan
�stekl�yle Götürü Bedel sözleşme �mzalanacaktır.
11 - Tekl�fler; 09.12.2022 tar�h ve saat 10:30’e kadar Köylere H�zmet Götürme B�rl�ğ� Cereller Mh. 4. Sk.
No:2 Hükümet Konağı Çavdarh�sar  KÜTAHYA ' na ver�leb�lecekt�r. Posta yoluyla gönder�len tekl�fler
değerlend�rmeye alınmayacaktır.
12 - İstekl�ler tekl�f ed�len bedel�n en az %3’ü tutarında kend� bel�rleyecekler� oranda geç�c� tem�nat
vereceklerd�r. (B�rl�ğe a�t T.C.Z�raat Bankası Çavdarh�sar  Şubes�ndek� TR73 0001 0016 1807 4745 4750 02 nolu
hesabına yatırılacak
13 - Ver�len tekl�fler�n geçerl�k süres�, �hale tar�h�nden �t�baren en az 60 takv�m günü olmalıdır.
14 - Konsors�yumlar �haleye tekl�f veremezler.
15 - Bu �halede f�yat farkı ver�lmeyecekt�r.
16 - B�rl�ğ�m�z 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tab�� olmayıp, 28.04.2007 tar�h ve 26506 sayılı Resm�
Gazetede yayınlanan yönetmel�k hükümler� geçerl�d�r. İdare �haley� yapıp yapmamakta ve uygun bedel�
tesp�tte serbestt�r.
17- Ortak g�r�ş�mler �haleye tekl�f veremeyecekt�r.
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