İLAN
GÖYNÜK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME
BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Göynük İlçesi İlçemiz Kızılkııyu Köyü Caferler, KaşıkçtşeyhIcr Köyü Merkez, Aksaklar Köyü
Turgutlar, Alan Köyii Merkez, Güneyçalıca Köyü Çalıca Mahallelerine içme suyu depo yapım işi ve
Kumcuk Köyü Merkez Mahalleye içme suyu depo bakım ve onarım yapım işleri İhalesinin Köylere Hizmet
Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir. İhaleye
ilişkin bilgiler ve istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
1, İhalenin_________________ :
a) Adı
: Göynük İlçesi İlçemiz Kızılkııyu Köy'iiCaferler, Kaşıkçışeyhler Köyü
Merkez, Aksaklar Köyü Turgutlar, Alan Köyü Merkez,Güneyçalıca Köyü ÇalıcaMahallelerine
içme suyu depo yapım işi ve Kumcuk Köyü Merkez Mahalleye içme suyu depo bakım ve onarım
yapım işleri İhalesi
h) Ad resi
: Beşir Bayraktar Caddesi Hükümet Konağı No:08 Göynük / BOLU
c) Niteliği
: İçme Suyu Yapım İşi
d) Türü
: Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale yönetmeliğin 18. maddesi
gereğince açık ihale.
2. İsin Yapılacağı Yer
: Kızılkuyu Köyü Caferler, Kaşıkçışeyhler Köyü Merkez, Aksaklar
Köyü Turgutlar, Alan Köyü Merkez, Güneyçalıca Köyü Çalıca Mahallelerine içme suyu depo yapım işi ve
Kumcuk Köyü Merkez Mahalleye içme suyu depo bakım ve onarım yapım işleri.
3. İhale konusu İse başlama ve bitirme tarihi : Sözleşme yapıldıktan sonra idarenin uygun gördüğü
tarihte yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İş bilirine tarihi ise yer tesliminden sonra 150 (Yiizelli)
takvim giiııiidür. Yer tesliminden sonra 10 gün içinde yapım işine fiilen başlanılmaması durumunda
idarece sözleşme tek taraflı fesih edilebilir ve yüklenici idareden hiçbir hak talep edemez. Sözleşme
imzalanmasına müteakip idarenin uygun gördüğü tarihte yer teslimi yapılacaktır.
4. İsteklilerden aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için
aşağıda sayılan belgeleri teklifleriyle beraber;
a)
Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta
adresi.
b)
Mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından 2022 yılında alınmış
olan belge.
c)
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza
sirküleri.
d)
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda
olmadığına ilişkin taahhütname.
e)
Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
f)
Teklifin % 3' ü oranında Geçici teminat. Nakit veya Banka mektubu.
g)
İstekli tarafından son 10 yıla ait, teklif edilen tutarın en az % 40 ı oranında iş deneyim
belgesi.
h)
İş durum, iş denetleme, iş yönetme belgeleri ve vekâlet alarak hazırlanan teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır. İş ortaklarında pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını
sağlaması gerekir. İş deneyim belgesi ilgili birimden teyit ettirilecektir.
i)
Teknik personel ve yapı araçları bildirisi ve yapı araçları taahhütnamesi.
j)
Yer görme belgesi.
k)
İhale dokümanının satın alındığına dair belgesi.İhale dosyasında bulunması zorunludur.
5. İlinle Dokümanının nerede uürülchilcecği ve İmimi bedelle satın alınacağı_______:İhale dokümanı
Göynük Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bürosunda görülebilir ve 750,00 (Yediyüzelli)
TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanı satın alması zorunludur. Dosya
dökümanı almak isteyenler idareden mail ortamı yoluyla dosya alabilecektir.
6. İhalenin
;
a) Yanılacağı Yer
; Göynük İlçe Özel idare Toplantı Salonu
h) Taıilı ve saati_____ ı 28 Eylül 2022 Çarşamba günü Saat 14:00
7. Tekliflerin lıaııgi tat ili ve saate kadar nereye verileceği .^rrrfe-Hifler 28 Eyliil 2022 Çarşamba saat
14:00 a kadar Göynük Kaymakamlığı Köylere I lizmet^öiül'hie İM ^ğjjhğına bizzat isteklilerce, kanuni
temsilcileri ta ra fın d an tüzel kişilerd e tüzel kişiliği temsfjçt,yetkili k iş i le r if tm f in d a n kom isyon başkanlığına

alındı karşılığı verilir. Posta ile verilen teklifler geçersizdir ve değerlendirm iş alınmaz.
8. Geçici Tem inat____: İstekli tarafından teklif edifeji bedçliıf 35-3 ünereji az olmamak iizere kendisi
tarafından belirlenmiş tutarda geçici teminat verecektiV,teminatın nakit yatışabilmesi için Göynük KHGB
Ziraat Bankası Göynük Şubesinde bulunan TR 07 001)1 0000 5606 6<851 7650 03 Ibaıı nolu hesabına
yatırılacaktır.
v * > v “ z o jît
Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi değildir, 'ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
Göyniik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği (İrtibat 0 374 451 27 86 -64 00)

