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SEN İ RKENT KAYMAKAMLIĞ I 

KÖYLERE H İZM ET GÖTÜRM E BİRLİĞİ 
İHALE İLANI

İlçemiz Gençali Köyü İçme Suyu sondaj kuyusu yapım işi, Scnirkcnı Köylere Hizmet Götürme 
tarafından, Birlik İhale Yönetmenliğinin 18.maddesine göre Açık İhale usulüne ile ihale edilecektir.
1- Birliğin

a) Adı : Senirkent Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Adresi : Hükümet Konağı Kat 3 S EN I RKENT
c) Telefon : 0 246 5114071 Faks 0 246 5114071

2- fhaIc konusu yapını işinin

Birliği

a) Adı : Gençali Köyü İçme Suyu Sondaj Kuyusu Projesi
b) Niteliği : Gençali Köyü İçme Suyu Sondaj Kuyusu yapım işi,
c) !şin Yapılacağı Yer : İsparta İli Senirkent ilçesi Gençali Köyü’dür.

3- İşe başlam a ve işi bitirm e tarihi
a) Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 10 ( on ) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
b) işi bitirme tarihi yer tesliminden itibaren 45 ( Kırkbeş ) takvim günüdür.

4- 1 haleye katılabilm e şa rtla rı ve istenilen belgeler 
a-) Adres Beyanı
b") Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkârlar odası veya ilgili meslek 
odası belgesi
c-) I eklil vermeye yetkili olduğunu gösterir 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 kurcuları ile tüzel kişiliği 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi bu bilgilerin tamamının bir ticaret sic 
gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya t 
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d-) 28.04.2007 tarihli İçişleri Bakanlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale Yönetmeliğinin 11.maddesinin (i 
(b),(c) (ç)(d)(c),(f).(g) (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair taahhütname, 
e-) Geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) gün olan teklif mektubu,
f-) Bu işe ait teklif edilen bedelin en az %3 ‘den az olmamak kaydıyla 30 (Otuz) gün geçerli teminat mektubu vc\ 
geçici teminatlar birliğimiz hesaplarına yatırılacaktır.
g-) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli 
imza beyannamesi.
h-) İhale dokümanlarını salın aldığına dair belge, (ihale dokümanı bedeli 1.000,00.-TL’dir)
ı-) İhale doküman bedeli ve teminatlar birliğimize ait Senirkent Ziraat Bankası TR890001000 4334 282 3070 50<
nolu vadesiz hesabımıza yatırılacaktır.
¡-) İş Deneyim belgesi sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 sinden az olmamak 
üzere iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösterir belge,
5- jh a le  D oküm anın ın  N erede Görülebileceği ve Hangi Bedelle Satın Alınacağı
a-)lhale dokümanı Senirkent Hükümet Konağı Kat 3 'de Senirkent Köylere Hizmet Birliğinde görülebilir, 
(1.000, 00)-TL bedelle satın alınarak temin cdinilcbilinir.
6- İha len in  N erede, H angi T arih  ve Saatte Yapılacağı.

a) —Y apılacağı Y er : Senirkent Kaymakamlığı toplantı salonu
b) -T a r ih i  ve Saati : 04 /  07/2022 ta rih  ve saa t 15.00 de

7- T ek lifle rin  H angi T arih  ve Saate K ad a r Nereye Verileceği.
a-) Teklifler ihale tarihi ve saatine kadar Senirkent Köylere Hizmet Götürme Birliğine verilecektir, iadeli laahl* 
posta veya faks vasıtasıyla da gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklif sahipleri ihale saatin« 
ihale salonunda hazır bulunacaklarıdır.
8- AçıIacak olan sondaj kuyusundan yüklenici tarafından saniyede en az 2 litre içme suyu 72 saat ara verilin



9- İstekliler tekliflerini ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL olarak verecektir. İhale sonucu Özerine kalan 
istekli ile ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL şeklinde sözleşme yapılacaktır.
10- 298896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 678 sayılı Olağanüstü hal kapsamında kararname gereği, ihaleye 
katılacak olan gerçek kişi/tüzel kişilerin başla FETÖ/PYD terör örgütü olmak üzere terör örgütleri ile iltihakı ve 
irtibatının olduğu güvenlik soruşturması ile tespit edilenler ihaleye katılamazlar, katıldığı tespit edilenler ihaleden 
men edilir.
11 - Bu işe ilişkin hak ediş ve ödemesi yapı denetim görevlisi tarafından hazırlanan hak ediş raporu idarece tasdik 
edilecek ve hak edişe ait ödeme emri belgeleri idaremizce tanzim edilerek, İLBANK Antalya Bölge Müdürlüğüne 
gönderilecek ve Ödemesi İLBANK. Antalya Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır, ödenek tahsisi ve ödeme 
aşamasında doğabilecek gecikmelerden birlik başkanlığımız sorumlu değildir.
12- Scnirkent Köylere I lizmet Götürme Birliği 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, ihaleyi yapıp 
yapmamakta, uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
İhın Olunur.


