IHALE ILANI
T.C.
KAYVTAKAMLTGT
eAYELi
Kiiylere Hizmet Gtitiirme Birligi Bagkanhfir

ihale Kayrt Numarasr :2021/50
Rize ili Qayeli ilgesi Af'et 2.Etap 5.Grup faq Duvar ve l\4ent-ez Ingaatr yapiln igi agrk ihale usuli.i ile
ihale edilecektir. ihaleye iligkin aynntrh bilgiler agafirda yer almaktadrr:

I

- idarenin
a) Adresi : Yenipazar Mahallesi 9 Mart Caddesi No:103/2
b) Telefon ve faks numarasr : 0 464 532 50 95 - 0 464 532 50 95
c) Elektronik posta adresi (varsa) : cayeliko-vdes,.@hotmail.com

2 - Ihale konusu yaprm iqinin

a) Nitelili tiirii ve miktan : Yaprm IEi 2956.48 m3 Duvar Terneli Kazrsr (Kuruda veya Suda)
(Gerekli Durumlarda Kncr Kullanrlacak)(Kazrnrn Depoya Nakli Dahil). 2734,54 m3 Ocak Artrgr
Malzeme ile Doigr-r Yaprhnasr (Dolgu Nakli. Srkrqtrnlmasr ve Serilmesi Dahil)(Gerekli Noktalarda
Silindir Kullanrlacak),4049 m3 Ocak Tagr ile N4oloz Taq Ingaat (Hanr Beton Harcr ile)(Tag Nakli
ile)(Gerekli Dururnlarda Don Engelle,vici Katkr Kr-rllanrlacak), 8 m Q 1000 mm. ig Qaprnda 110-l l5
mm. Entegre Contah Betona e Boru Dogenmesi(Nakliy'-e Dahil)(Kazrsl ve Yerleqtirilmesi Dahil)
(Dolgusu. Serimi ve Srkrgtrnlmasr Dahi|).7313.64 m3 Kuruda Menf'ez Kazrsr (Gerekli Durumlarda
Krrrcr Ktrllanrlacak)(Kazrnrn Depoya Nakli Dahil). 1156,78 m3 Suda Menlez Kazrsr (Gerekli
Durumlarda Krncr Kullamlacak)(Kazrnrn Depoya Nakli Dahil), 76,8 m3 FIer Tiirlii lngaat
Temellerinde (Kripri.i Temelleri HariE) Kuruda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (C 16120 Hazn
Beton Harcr rle). 746,95 m3 Kutu Menfezlerde Kuruda veya Suda Dernirli Beton { C 30137 Hazt
Beton Harcr ile), 1320 mi Menfezde Tagryrcr iskele,22,7 ton Betonarme igin Q8-12 rnrnlik Ince
Bogaltrlmasr, Istifi ve Nakli Dahil), 635 m3 C 25130 Srnrfi Hazn Beton (Nakliye. iqgilik. Kalrp vb.
Dahil), 244,5 m2 Tag Dur.,ar Yiizey'leri Gcjmme Oluklu Derz Yaprlnrasr (Qimento Bedeli. Nakli
Dahil).
Il9esi
Yaprlacalr yer
:
Rize
ili
b)
Qayeli
Karaagag.Qegmeli.Yrldrzeli.Gtirgenli,Latifli,Kestanelik.Gi.izeltepe,Ye;ihnnak Koyleri
c) igin siiresi : Yer tesliminden itibaren 210 takvim giintidiir.
3 - ihalenin

a) Yaprlaca|r yer : Kaymakamhk toplantr salonu Hiikiimet Konagr Kat:4 Qayeli Ko1.'lere Hizmet
Gotrirme Birlifi BaEkanh$r
b) Tarihi ve saati :29.11 .2021 - 13:00
4 - Ihaleye Katrlabilmek lgin Isteklilerde Aranrlan $artlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tebligal igin adres bey'anl; aynca inibat igin telefon numarasr ve laks numarasr ile elektronik
posta adresi.
b ) Bu gartn ede belirlenen gegici teminat.
c ) Teklif vermeye ,vetkili oldufunu gosteren hnzaBe"vannarnesi veyalmza Sirkiileri.
l- Gergek kigi olmasr halinde. noter tasdikhimza beyannamesr.
2- 'liizel kigi olmasr halinde, ilgisine gore tiizel kigili[in ortaklarr. tiyeleri ve1,'a kuruculan ile tiizel
kigiligin yrinetimindeki g6revlileri belirten son durumu -gcisterir 'fioaret Sicii Gazctesi veya bu
hususlem tevsik eden belgeler ile ttizei ki;ilifin noter tasclikli imza sirkiileri.
q ) KHGB lhale Yonetmelifinin I L maddesinde sal,rlan durumlarda olunmadtltna iligkiii
taal-rhiitname
amesi ile
d ) Vekaleter-r ihalel'e katrlma halinde, istekli adLna katrlan kiqinin noter tasdt
imza
noter tasdikli
e ) Ihale dokriinanrnrn satln ahndrfrna dair bel-ue

bevannamesr.

i'

f ) SGK borcu 1'oktur
g ) $ekli ve igerifi bu $artnan-rede belirlenen teklil'mektubu.

[ ) Ticaret sicil gazetesi

h ) Mevzuati gereli kay"rtlr oldufu Ticaret velveya Sanayi Odasi Belgesi"
l) Gelgek kigi olmasr halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundufu 1''rlda ahnmrg ilgisine
gdre Ticaret ve/r,e,va Sanayi Odasma veya ilgili Meslek Odasrna kayrtli oldufunu 96sterir belge,
2) Tnzel kiqi olmasr halinde, mer.zuatr gerefi ttizel kiqilifin siciline kay'rth bulundugu Ticaret
ve/veya Sanay'i Odasrndan, ilk ilan yeya ihale tarihinin igerisinde buiundulu 1'rlda ahnmrq, ttizel
kigili[in sicile ka,vrth oldufr.rna dair belger ) Vergi borcu yoktur belgesi
i ) Yer gcirdti tutanalr

Ekonomik ve Mali _veterlilife iliqkin istenen belgeler:
Mesleki ve

Te

ik yeterlilige iliqkin istenen belgeler:

j ) i9 Dene-vim Belgesi

Isteklinin son on beg yrl iginde, kamu sektortinde ilk teklif edecesi bedelin en az y'50 i oranrnda
gergekleqtirdigi veya %50 i oranrnda denetledigi veya 1'<inettigi idarece kusursuz kabul edilen ihale
konusu iq veya benzer iglerle ilgili deneyimini gcisteren tek sdzlegmeve iligkiri Ig Bitirme Belgesini

ihalel,'e girecek olan n-rtihendis ve mimarlann. iiniversitelerin inqaat miihendislili ve mimarhk
boltimlerinden mezun olduklannr belgeleyen diplomalannrn noter onayh suretlerini sunmalarr
halinde ig deneyim belgesi aranmaz.
5 - Bu ihalede benzer ig olarak ; Alt-vapr Igleri : Tag Duvar ve Menfez Sanat Yaprlan igleri

6 - ihate Birlik ydnetmelili gerefince Agrk ihale usulti ile yaprlacaktrr.

7 - a) Agrk ihale usultinde teklifler yanh

olarak yaprlrr. Teklif mektubu, bir zarfa konulup
zarfrn
iizerine
isteklinin
kapatrldrktan soffa
adr, soyadr veya ticaret unvanr ile hangi ige ait oldu[u
yazrln. Zarftn yaprgtrrrlan yeri istekli tarafindan imzalantr, kagesi veya mtihrii basrlrr. Bu zarf gegici
teminata ait ahndr veya gegici teminat belgesi ve ihaleye katrlabilme gartr olarak istenilen diler
belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatrlrr. Drg zarfin iizerine isteklinin adr ve soyadr veya
ticaret unvanl ile tebligata esas olarak gcisterece[i agrk adresi ve teklifrn hangi ige ait oldulu yaztfu.

b) Teklif mektubunda ihale doktimamrun tamamen okunup kabul edildifinin belirtilmesi, teklif
edilen bedelin rakam ve ya^ ile birbirine uygun olarak agrkga yazrlmasr, i.izerinde kaztntr, silinti,
dtizeltme bulunmamasl ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvam yazimak suretiyle yetkili
kigilerce imzalanmrq olmasr zorunludur. Bunlan kargrlamayan teklifler reddedilir ve hig yaprlmamrg
sayrlrr. Teklif mektuplanmn istekli tarafindan imzalanmasr ve bu mektuplarda ihale doktimanrrun
tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi, teklif edilen fiyatrn rakam ve ya ile agrk olarak
yazrlmasr zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya tizerinde kazntr, silinti veya
diizeltme bulunan teklifler reddedilir ve hig yaprlmamrg sayrlrr.
8 - Ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.

9 - ihale doktimanrnaYenipazar Mahallesi Hopa Caddesi No:10311 Kri1,'lere Hizmet Gcitii e Birligi
Servisi'den iicretsiz olarak bakrlabilir. Ihaleye teklif verecek olanlann ihale doktimanrnr satrn
almalan zorunludur. Ihale d<iktimam 1000 TL kargrhlr verilmektedir.

10 - istekliler tekliflerini.ig kalernleri igin teklif edilen birirn fiyatlarrn garpinrr sorlucu bulunan
rlan
toplam bedel iizerinden teklif birirn llyat geklinde vereceklerdir. Ihale sonlrcu: izerine i
i stekiiy'l e b i rim fil,'at sd zl e gme irnzalanacaktr r.
11 - Teklifler.29.1l.2021 tarih ve saat l2:00'e k
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Qayeii Koylere Hizmet Gcitiirrne Birligi Bagkanhfr'na verilebilecektir. Posta yoluyla gdnderilen
teklifler de[erlendinneye almmayacaktrr.
12 - istekliler teklif edilen bedelin eLMyo3'itutarmda kendi belirleyecekleri oranda gegici teminat
vereceklerdir.
13 - Verilen tekliflerin gegerlik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az30 takvim giimi olmahdrr.
14 - Konsorsiyumlar ihaleye

teklif veremezler.

15 - Bu ihalede fryat farkr verilmeyecektir.

16 - Birligimiz2SS6 ve 4734 Sayrh Kanunlara tabii olmayry,28.04.2007 tarih ve 26506 sayrh Resmi

Gazetede yayrnlanan ydnetmelik hiikiimleri gegerlidir. Idare ihaleyi yaprp yapmamakta ve uygun
bedeli tespitte serbesttir.
17- Ortak girigimler ihaleye teklif veremeyecektir.

