
IHALE ILANI

Devrek istiklal ilkokulu Dofalgaz Diiniiqiin igi Kdylere Hizmet G6tiirme Birli[i
ihale YdnetmeliEinin 18 inci maddesine gdre agrk ihale usulii ile ihale edilecektir. ihaleye
iliqkin ayrrntrh bilgiler aqafirda yer almaktadrr.

1-idarenin
a) Adresi : Devrek Kaymakamhlr Kdylere Hizmet Gdtiirme Birlili Bagkanhgr Hiikiimet
Konalr Binasr Kat:2 No: 206 DevreW ZONGULDAK

b) Telefon - Faks Numarasr : 372 500 0539 - 556 1519
c) Elektronik Posta Adresi :

2-ihale Konusu Yaprm iEinin :
a) Nitelifi, Tiirti ve Miktan : Do[algaz Diiniiqiim iqi
b) Yaprlacalr Yer : Devrek istiklal ilkokutu
c) iqe baglama Tarihi : Sdzleqmenin imzalandrlr tarihten itibaren 5 giin iginde yer

teslimi yaprlarak iqe baglanacaktrr.
g) igin siiresi

3-ihalenin
a) Yaprlacalr Yer

: Yer tesliminden itibaren 60 (Atmrg) takvim gi.iniidiir.

: Devrek ilgesi Kdylere Hizmet Gdtiirme Birlili Bagkanhlr
Devrek KaymakamhlrToplantr Salonu
b) Tarihi-Saati :1510612017 Tarih ve Saat : 10:30

4. Ihaleye katrlma gartlarr ve istenilen belgeler:
4.1. Tebligat igin adres beyam ve ayrrca irtibat igin telefon ve faks numarasr,
4.2. Mevntat gere[i kayrth oldu[u Ticaret velveya Sanayi Odasr veya Meslek Odast

Belgesi ( Belgeler ihalenin yaprldr!r yrh igerisinde ahnacaklr.)
4.2.(a). Gergek kiqi olmasr halinde, kayrth oldufiu ticaret velveya sanayi odasrndan ya

da esnafve sAnatkar odasrndan veya ilgili meslek odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin
iginde bulundulu yrlda ahnmrq, odaya kayrth oldulunu gristerir belge,

4.2.(b). Tnzel kigi olmasr halinde, ilgili mevzuatl gerefii kayrth bulundulu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundu[u yrlda ahnmrg, tiizel
kigililin odaya kayrth oldulunu 96sterir belge,

4.3. Teklif vermeye yetkili oldulunu g<isterir imza beyannamesi veya imza sirkiisii.
4.3.(a). Gergek kigi olmasr halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.
4.3.(b) Tiizel kiqi olmasr halinde, qirket ortaklanrun hisse durumlanm ve girketteki

g6revlerini belirten, son durumunu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi ash veya tasdikli 6rnegi.
4.4. $ekli ve igerigi idare $artnamede belirlenen teklif mektubu.
4.5. $ekti ve igerifi ihale d6ktimanrndaki idari $artnamede belirlenen teklif mektubu

(i9 zarfa konulacaktrr.) 0n yeterlilik delerlendirmesi sonucu belgeleri eksiksiz olan
isteklilerin ig zrflarr komisyon ve istekliler huzurunda agrlacaktrr. Dosyalarr yeterlilik
alamayan isteklilerin ig zarflarr aErlmadan kendilerine iade edilecektir.

4.6. ihale gartnamesini satrn aldrlrna dair belge, (Banka dekontu)
4.7. Gegici teminatr yatrrdrlrna dair belge,
44.8. ihalelere katrlmaktan yasakh olmadrfirna dair taahhiitname (SSK yazrsr, Vergi

dairesine borcu olmadrlrna dair belge ve Ticaret ve/veya Sanayi odasrndan ahnacak yasakh
olmadrfirnr gdsterir belgeler sdzleqme agamasrnda ibraz edilecektir.)

tc.
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4.9. i9 deneyim belgeleri: isteklinin, son beq yrl iginde yurt iginde kamu veya 6zel
sektdrde teklif edilen bedelin en az Vo 50 oramnda denetledi[i veyahut ydnetti[i idarece

kusursuz kabul edilen ihale konusu ig veya benzer iglerle ilgili deneyimini g6steren ve teklif
edilen bedelin 0%50 oranrndan az olmamak iizere tek sdzle$meye iligkin ig deneyim belgesi
vermesi zorunludur.

4.10. Bu ihalede benzer ig olarak 11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayrh Resmi Gazete
yayrmlanan Yaprm iglerinde Benzer ig Gruplannda delerlendirilecek benzer i$lere ait tebliEin
B-tistyapr III Grup: Bina igleri ile C-Srhhi Tesisat Ve Mekanik Tesisat iqleri II Grup:
Isrtma-Sofutma, Havalandrrma Ve iklimleme Tesisat igleri benzer iq olarak kabul
edilecektir.

4.11. Teknik Personel Taahhiitnamesi:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) isteklilerden agalrda sayrsr ve nitelikleri belirtilen personel taahhtitnamesi

istenmektedir. isteklinin agagrda belirtilen sayr ve nitelikte teknik personeller iqin teknik
personel taahhiitnamesini (Teknik Personel Qizelgesi ile birlikte) verilmesi zorunludur.

5. Mezuniyet belgeleriidiplomalar: Makine Miihendislili diplomalarr ig deneyim
belgesine denk sayrlacaktrr.

6- ihale dokiimanr Devrek Kaymakamhlr K<iylere Hizmet Gdfiirme Birligi a&esinde
gdrtilebilir ve 100.00.-TL kargrhlrnda aym adresten temin edilebilir. ihaleye teklif verecek
olanlann ihale dokiimantnr satrn almalan zorunludur.

7. Teklifler son teklif verme tarihi ve saatine kadar Devrek Kdylere Hizmet Gotiirme
Birligine teslim edilecektir.

8. istekliler teklif ettikleri bedelin % 3'den az olmamak iizere kendi belirleyecekleri
tutarda gegici teminatr ihale dosyasrna koyacaklardrr. (Nakit yatrrrlacak gegici teminatlar
Kdylere Hizmet Gdtiirme Birlili'nin Devrek T.C. Ziraat Bankasr nezdindeki IBAN TR56
0001 0000 5338 6394 0650 02 nolu hesabma yatrrrlacaktrr.)

f. istekliler tekliflerini birim fiyat bedel iizerenden verecektir. ihale sonucu, iizerine
ihale yaprlan istekliye birim fiyat teklifi tizerinden sdzlegme imzalanacaktrr.

10. Verilen tekliflerden gegerlik silresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmrg)
takvim gtnii olmahdrr.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
12. igin tamamr veya bir krsmr alt yiiklenicilere yaptrrlamaz.

Devrek Kdylere Hizmet G0tiirme Birligi 4734 Sayrh Kamu ihale Kanuna tabi olmayrp. ihaleyi
yaprp yapmamakta serbesttir. Ancak 4734 sayrh kanunun yasaklar hiikm[ Birlilimiz igin gegerlidir.
ihale ile ilgili detayh bilgi Devrek Kdylere Hizmet Gotiirme Birlifi'nden temin edilibitii. bevrek
Kdylere Hizmet Gdtiirme Birlili'nin (0) 372 500 0539 - (0) 372 556 1018 No'lu telefonlalndan bilgi
ahnabilir. Bu ilanda yer almayan konularda idari ve Teknik $artname hiik0mleri gegerlidir.

ilanen Duyurulur.

Devrek Ktiylere Hizmet Giitiirme Birlifi Bapkanhfr
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Taahhiit olarak istenen teknik listesi

Adet Pozisyonu Mesleki Unvam
Deneyimi

(Assari) Yll
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inu,n ir-aNr

Devrek Fatih ilkokulu Dolalgaz Dtiniigiim iqi Kdylere Hizmet Gdtiirme Birligi
ihale ydnetmeliginin 18 inci maddesine g6re agrk ihale usulii ile ihale edilecektir. ihateye

iliqkin ayrrntrh bilgiler aqagrda yer almaktadrr.

1--idarenin
a) Adresi : Devrek Kaymakamhlr Kdylere Hizmet Gdtiirme Birlili Baqkanltg Hiiktimet
Konalr Binast Kat:2 No: 206 DevreU ZONGULDAK

b) Telefon - Faks Numarasr : 372 500 0539 - 556 1519

c) Elektronik Posta Adresi :

2-ihate Konusu Yaprm iqinin :

a) Nitelifi, Tiirii ve Miktan : Do[algaz DiiniiEiim igi
b) Yaprlaca[r Yer : Devrek Fatih Ilkokulu
c) iqe baglama Tarihi : Sdzlegmenin imzalandrlr tarihten itibaren 5 giin iginde yer

teslimi yaprlarak ige baqlanacaktr.
g) igin siiresi

3-ihalenin
a) Yaprlaca[r Yer

: Yer tesliminden itibaren 60 (Atmrq) takvim giiniidiir.

: Devrek ilgesi Kdylere Hizmet Gdtiirme Birlili Baqkanhlr
Devrek Kaymakamh[rToplantr Salonu
b) Tarihi-Saati :1510612017 Tarih ve Saat : l1:30

4. Ihaleye katllma qartlarl ve istenilen belgeler:
4.i. Tebligat igin adres beyanr ve ayrrca irtibat igin telefon ve faks numarasr,
4.2. Mevntat gereli kayrth oldufiu Ticaret velveya Sanayi Odasr veya Meslek Odasr

Belgesi ( Belgeler ihalenin yaprldr!r yrh igerisinde alnacaktrr.)
4.2.(a). Gergek kigi olmasr halinde, kayrth oldulu ticaret velveya sanayi odasrndan ya

da esnafve sinatkar odasrndan veya ilgili meslek odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin
iginde bulundulu yrlda ahnmrq, odaya kayrth oldugunu gdsterir belge,

4.2.(b). Tnzel kiqi olmasr halinde, ilgili mevzuatr gerefi kayrth bulundulu Ticaret
velveya Sanayi Odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundu[u yrlda ahnmrg, tiizel
kiqiligin odaya kayrth oldufiunu 96sterir belge,

4.3. Teklif vermeye yetkili oldufiunu giisterir imza beyannamesi veya imza sirkiisii.
4.3.(a). Gergek kiqi olmasr halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.
4.3.(b) Tiizel kiqi olmasr halinde, qirket ortaklarrrun hisse durumlannr ve girketteki

g<irevlerini belirten, son durumunu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi ash veya tasdikli 6me[i.
4.4. $ekli ve igerifi idare $artnamede belirlenen teklif mektubu.
4.5. $ekli ve igerifii ihale d<ikiimamndaki idari $artnamede belirlenen teklif mektubu

(i9 Zarfa konulacaktrr.) On yeterlilik delerlendirmesi sonucu belgeleri eksiksiz olan
isteklilerin ig zarflarr komisyon ve istekliler huzurunda agrlacaktrr. Dosyalan yeterlilik
alamayan isteklilerin ig zarflarr agrlmadan kendilerine iade edilecektir.

4.6. ihale qartnamesini satrn aldrlrna dair belge, (Banka dekontu)
1.7. Gegici teminatr yatrrdr[rna dair belge,
4.8. ihalelere katrlmaktan yasakh olmadrlrna dair taahhiitname (SSK yazrsr, Vergi

dairesine borcu olmadrfirna dair belge ve Ticaret ve/veya Sanayi odasmdan allnacak yasakh
olmadrlrnr gdsterir belgeler s6zlepme aqamasmda ibraz edilecektir.)

r.c.
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4.9. iq deneyim belgeleri: Isteklinin, son beq yrl iginde lurt iginde kamu veya 6zel
sektdrde teklif edilen bedelin en az o/o 50 oranrnda denetledi[i veyahut ytinettili idarece
kusursuz kabul edilen ihale konusu ig veya benzer iglerle ilgili deneyimini gdsteren ve teklif
edilen bedelin o%50 oranrndan az olmamak iizere tek sdzlegmeye iligkin ig deneyim belgesi
vermesi zorunludur.

4.10. Bu ihalede benzer iq olarak 1l Haziran 2011 tarih ve 27961 sayrh Resmi Gazete
yaymlanan Yaprm iglerinde Benzer ig Gruplarrnda degerlendirilecek benzer i$lere ait tebligin
B-Usgapr III Grup: Bina iqleri ile C-Srhhi Tesisat Ve Mekanik Tesisat igleri II Grup:
Isrtma-Sofutma, Havalandrrma Ve iklimleme Tesisat iqleri benzer iq olarak kabul
edilecektir.

4.1 1. Teknik Personel Taahhiitnamesi:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) isteklilerden aqa[rda sayrsr ve nitelikleri belirtilen personel taahhiitnamesi

istenmektedir. isteklinin aqagrda belirtilen sayr ve nitelikte teknik personeller igin teknik
personel taahhiitnamesini (Teknik Personel Qizelgesi ile birlikte) verilmesi zorunludur.

Taahhilt olarak istenen teknik listesi

Adet Pozisyonu Mesleki Unvam
Deneyimi

(Asgari) Yrl
I Makine Miihendisi Makine Miihendisi 5

5. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Makine Miihendislili diplomalarr ig deneyim
belgesine denk sayrlacaktrr.

6- ihale dokiimam Devrek Kaymakamhlr Kdylere Hizmet Gdtiirme Birligi adresinde
g6riilebilir ve 100.00.-TL karqrhlrnda aynr adresten temin edilebilir. ihaleye teklif verecek
olanlann ihale dokiimamm satrn almalan zorunludur.

7. Teklifler son teklif verme tarihi ve saatine kadar Devrek K6ylere Hizmet Gcitiirme
Birligine teslim edilecektir.

8. istekliler teklif ettikleri bedelin % 3'den az olmamak iizere kendi belirleyecekleri
tutarda gegici teminatr ihale dosyasrna koyacaklardrr. (Nakit yatrllacak gegici teminatlar
Kdylere Hizmet Gdtiirme Birligi'nin Devrek T.C. Ziraat Bankasr nezdindeki IBAN TR56
0001 0000 5338 6394 0650 02 nolu hesabrna yatrrrlacaktrr.)

f. istekliler tekliflerini birim fiyat bedel i.izerenden verecektir. ihale sonucu, iizerine
ihale yaprlan istekliye birim fiyat teklifi iizerinden scizlegme imzalanacaktrr.

10. Verilen tekliflerden gegerlik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmrg)
takvim giinii olmahdrr.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
12. igin tamamr veya bir krsmr alt yiiklenicilere yaptriamaz.
13. ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.

Devrek K<iylere Hizmet Gdtiirme Birli[i 4734 Sayrh Kamu ihale Kanuna tabi olmayrp, ihaleyi
yaprp yapmamakta serbesttir. Ancak 4734 sayrh kanunun yasaklar hiikmii Birlilimiz igin gegerlidir.
ihale ile ilgili detaylr bilgi Devrek Kdylere Hizmet Giitiirme Birlifi'nden temin edilebilir. Devrek
Kdylere Hizmet G6tiirme Birlifii'nin (0) 372 500 0539 - (0) 372 556 1018 No'lu telefonlarrndan bilgi
ahnabilir. Bu ilanda yer almayan konularda idari ve Teknik $artname hiikiimleri gegerlidir.

ilanen Duyurulur.

Devrek Kiiylere Hizmet Giitiirme Birlifi Baqkanhfr
f.c.
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iuar-r il,axr

Devrek Ahmet Taner Krqlah Ortaokulu Dofalgaz Diiniiqiim iqi K6ylere Hizmet
Gdtiirme Birligi ihale Y6netmeliSinin l8 inci maddesine g6re agrk ihale usulii ile ihale
edilecektir. ihaleye iligkin ayrrntrh bilgiler agalrda yer almaktadrr.

1-idarenin
a) Adresi : Devrek Kaymakamhlr Kdylere Hizmet Gdttirme Birligi Baqkanhgr Hiikiimet
Konalr Binasr Kat:2 No: 206 DevreV ZONGULDAK

b) Telefon - Faks Numarasr : 372 500 0539 - 556 1519
c) Elektronik Posta Adresi .

2-ihale Konusu Yaprm iqinin :

a) Niteligi, Tiirii ve Miktan : Dolalgaz Diiniigiim igi
b) Yaprlaca[r Yer : Devrek Ahmet Taner Krqlah Ortaokulu
c) ige baglama Tarihi : S6zleqmenin imzalandrpr tarihten itibaren 5 giin iginde yer

teslimi yaprlarak iqe baqlanacakttr.

9) iqin siiresi
3-ihalenin

a) Yaprlacagr Yer
Devrek KaymakamhlrToplantr Salonu
b) Tarihi-Saati

: Yer tesliminden itibaren 40 (Krrk) takvim giiniidiir.

: Devrek ilgesi Kciylere Hizmet Gcitiirme Birligi Bagkanhgr

: 1510612017 Tarih ve Saat : 14:30

4. Ihaleye katllma qartlarr ve istenilen belgeler:
4.1. Tebligat igin adres beyam ve ayrrca irtibat igin telefon ve faks numarasr,
4.2. Mevntat gere[i kayrth oldu[u Ticaret veiveya Sanayi Odasr veya Meslek Odast

Belgesi ( Belgeler ihalenin yaprldr!r yrh igerisinde ahnacaktrr.)
4.2.(a). Gergek kiqi olmasr halinde, kayrth oldulu ticaret velveya sanayi odasmdan ya

da esnafve sAna&ar odasmdan veya ilgili meslek odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin
iginde bulundugu yrlda ahnmrg, odaya kayrth oldulunu g6sterir belge,

4.2.(b). Tiizel kiqi olmasr halinde, ilgili mevzuatr gere[i kayrth bulundulu Ticaret
velveya Sanayi Odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundugu yrlda ahnmrg, tiizel
kiqiligin odaya kayrth oldulunu gcisterir belge,

4.3. Teklif vermeye yetkili oldulunu giisterir imza beyannamesi veya imza sirkiisti.
4.3.(a). GerEek kigi olmasr halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.
4.3.(b) Ttizel kiqi olmasr halinde, girket ortaklannln hisse durumlannr ve girketteki

grirevlerini belirlen, son durumunu gcisterir Ticaret Sicil Gazetesi ash veya tasdikli 6me!i.
4.4. $ekli ve igerigi idare $artnamede belirlenen teklif mektubu.
4.5. $ekli ve igerigi ihale d<jkiimanrndaki idari $artnamede belirlenen teklif mektubu

(i9 Zarfa konulacaktrr.) 0n yeterlilik de[erlendirmesi sonucu belgeleri eksiksiz olan
isteklilerin ig zarflar komisyon ve istekliler huzurunda agrlacaktrr. Dosyalan yeterlilik
alamayan isteklilerin ig zarflan agrlmadan kendilerine iade edilecektir.

4.6. ihale $artnamesini satln aldlgrna dair belge, (Banka dekontu)
4.7. Gegici teminatr yatrrdrprna dair belge,
4.8. ihalelere katrlmaktan yasakh olmadrfirna dair taahhiitname (SSK yazlsl, Vergi

dairesine borcu olmadrlrna dair belge ve Ticaret velveya Sanayi odasrndan ahnacak yasakh

olmadrfirnr gdsterir belgeler sdzlegme aqamasrnda ibraz edilecektir.)
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4.9. Ig deneyim belgeleri: isteklinin, son beq yrl iginde yurt iginde kamu veya 6zel
sektdrde teklif edilen bedelin en az o/o 50 oramnda denetledifi veyahut y<inettili idarece
kusursuz kabul edilen ihale konusu ig veya benzer iglerle ilgili deneyimini gd,steren ve teklif
edilen bedelin 0250 oranrndan az olmamak iizere tek sdzlegmeye iligkin iq deneyim belgesi
vermesi zorunludur.

4.10. Bu ihalede benzer iq olarak 11 Haziran 201 I tarih ve 27961 sayrh Resmi Gazete
yayrmlanan Yaprm iqlerinde Ilenzer ig Cruplarrnda deflerlendirilecek benzei i$lere ait tebligin
B-ustyapr III Grup: Bina iqleri lle c-srhhi resisat ve Mekanik resisat igleri II Grup:
Isltma-Sofiutma, Havalandrrma ve ik]imleme Tesisat iqleri benzer iq olarak kabul
edilecektir.

4.11. Teknik Personel Taahhtitnamesi:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) isteklilerden agaltda sayrst ve nitelikleri belirtilen personel taahhiitnamesi

istenmektedir. isteklinin agalrda belirtilen sayt ve nitelikte teknik personeller igin teknik
personel taahhiitnamesini (Teknik Personel Qizelgesi ile birlikte) verilmesi zorunludur.

5. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Makine Miihendisli[i diplomalan iq deneyim
belgesine denk sayrlacaktrr.

6- ihale dokiimam Devrek Kaymakamhfir Kciylere Hizmet Gdttirme Birlili adresinde
gdriilebilir ve 100.00.-TL kargrhlrnda aynr adresten temin edilebilir. ihaleye teklif verecek
olanlarrn ihale dokiimanrnr satm almalan zorunludur.

7. Teklifler son teklif verme tarihi ve saatine kadar Devrek Kdylere Hizmet G6tiirme
Birli[ine teslim edilecektir.

8. istekliler teklif ettikleri bedelin % 3'den az olmamak iizere kendi belirleyecekleri
tutarda gegici teminatr ihale dosyasrna koyacaklardr. Q.,lakit yatrrrlacak gegici teminatlar
K<iylere Hizmet Gdtiirme Birlifii'nin Devrek r.c. Ziraat Bankasr nezdindeki IBAN TR56
0001 0000 5338 6394 0650 02 nolu hesabrna yatrnlacaktrr.)

f. istekliler tekliflerini birim fiyat bedel iizerenden verecektir. ihale sonucu, iizerine
ihale yaprlan istekliye birim fiyat teklifi iizerinden siizleqme imzalanacaktrr.

10. Verilen tekliflerden gegerlik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmrq)
takvim giinii olmahdrr.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

Devrek K0ylere Hizmet G0tiirme BnliEi 4734 Sayrh Kamu ihale Kanuna tabi olmayrp, ihaleyi
yaprp yapmamakta serbesttir. Ancak 4734 sayrh kanunun yasaklar htikmii Birlilimiz igin gegerlidir.
ihale ile ilgili detayh bilgi Devrek Kriylere Hizmet G<itiiime Birlili'nden temin edilebitii. bevrek
K<iylere Hizmet G<iturme Birli[i'nin (0) 372 500 0539 - (0) 372 556 1018 No'lu telefonlarrndan bilgi
ahnabilir. Bu ilanda yer almayan konularda idari ve Teknik $artname hiikiimleri gegerlidir.

ilanen Duyurulur.

Devrek Ktiylere Hizmet Giitiirme Birlifi Baqkanl{r

J.G.
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Taahhiit olarak istenen teknik

Mesleki Unvam

12. igin tamamr veya bir krsmr alt ytiklenicilere yaptrnlamaz.



b) Yaprlacalr Yer
c) ige baglama Tarihi

teslimi yaprlarak iqe baglanacaktrr.
q) igin siiresi

3-ihalenin

iu,tr-r tr-nNr

: Devrek Atatiirk imam Hatip Ortaokulu
: Sdzleqmenin imzalandrlr tarihten itibaren 5 giin iginde yer

: Yer tesliminden itibaren 50 (Elli) takvim giiniidiir.

Devrek Atatiirk imam Hatip ortaokulu Dofalgaz DiiniiEiim iqi Kdylere Hizmet
Gdtiirme Birligi ihale Y<)netmelifinin 18 inci maddesine gore agrk ihale uiulii ile ihale
edilecektir. ihaleye iliqkin aynntrh bilgiler aqagrda yer almaktadrr.

l-idarenin
a) Adresi : Devrek Kaymakamllr Kciylere Hizmet Gdtiirme Birlipi Bagkanhlr Hiikiimet
Konalr Binasr Kat:2 No: 206 DeweW ZONGULDAK

b) Telefon - Faks Numarasr : 372 500 0539 - 556 1Sl9
c) Elektronik Posta Adresi :

2-ihale Konusu Yaprm iqinin :
a) Nitelili, Tiirii ve Miktarr : Dopalgaz Diiniiqiim ipi

a) Yaprlaca[r Yer : Devrek ilgesi K6ylere Hizmet Gdtiirme Birligi Bagkanhlr
Devrek KaymakamhfrToplantr Salonu
b) Tarihi-Saati :1510612017 Tarih ve Saat : 15:30

4. Ihaleye kat ma gartlan ve istenilen belgeler:
4.1. Tebligat igin adres beyanr ve aynca irtibat igin telefon ve faks numarasr,
4.2. Mevntat gereli kayrth oldufiu Ticaret velveya sanayi odasr veya Meslek odasr

Belgesi ( Belgeler ihalenin yaprldr[r yrh igerisinde ahnacaktrr.)
4.2.(a). Gergek kigi olmasr halinde, kayrth oldulu ticaret ve/veya sanayi odasrndan ya

da esnafve sanatkar odasrndan veya ilgili meslek odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin
iginde bulundupu yrlda ahnmrg, odaya kayrth oldulunu gdsterir belge,

4-2.(b). Tnzel kigi olmasr halinde, ilgili mevzuatl gere[i kayrth bulundufiu Ticaret
velveya Sanayi odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundufiu yrlda ahnmrg, tiizel
kigiligin odaya kayrth oldulunu gdsterir belge,

4.3. Teklif vermeye yetkili oldupunu g<isterir imza beyannamesi veya imza sirkiisii.
4.3.(a). Gergek kigi olmasr halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.
4'3.(b) Tiizel kiqi olmasr halinde, girket ortaklannrn hisse durumlanm ve girketteki

gdrevlerini belirten, son durumunu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi ash veya tasdikli 6me!i.
4.4. $ekli ve igerigi idare $artnamede belirlenen teklif mektubu.
4.5' $ekli ve igerigi ihale d6ktimanrndaki idari $artnamede belirlenen teklif mektubu

(ig zarfa konulacaktrr.) on yeterlilik delerlendirmesi sonucu belgeleri eksiksiz olan
isteklilerin ig zarflarr komisyon ve istekliler huzurunda agrlacaktrr. Dosyalan yeterlilik
alamayan isteklilerin ig zarflarr agrlmadan kendilerine iade edilecektir.

4.6. ihale gartnamesini satrn aldr[rna dair belge, (Banka dekontu)
4.7. Gegici teminatr yatrrdrprna dair belge,
4.8. ihalelere katrlmaktan yasakh olmadrlrna dair taahhiitname (SSK yazrsr, Vergi

dairesine borcu olmadrlrna dair belge ve Ticaret velveya Sanayi odasrndan ahnacak yasakh
olmadr!rnr gdsterir belgeler srizlegme agamasrnda ibraz edilecektir.)

r,c.
bEvtExr YxrK^ruo,

Kothtt Htsn.t Golorrne Brtiio,
B.r|ttl'ttSt



4.9. i9 deneyim belgeleri: isteklinin, son beq yrl iginde yurt iginde kamu veya iizel
sektdrde teklif edilen bedelin en az o/o 50 oramnda denetledipi veyahut ydnettili idarece
kusursuz kabul edilen ihale konusu i9 veya benzer iqlerle ilgili deneyimini gdsteren ve teklif
edilen bedelin 0250 oranrndan az olmamak iizere tek s<izlegmeye iliqkin ig deneyim belgesi
vermesi zorunludur.

4.10. Bu ihalede benzer iq olarak 1l Haziran 201 1 tarih ve 27961 sayrh Resmi Gazete
yay.rmlanan Yaprm iglerinde Benzer i9 Gruplannda delerlendirilecek benzei i$lere ait tebligin
B-tstyapr III Grup: Bina igleri ile C-Srhhi Tesisai Ve Mekanik Tesisat iqleri II Grup:
Isrtma-Sofutma, Havalandrrma ve ik]imleme Tesisat igleri benzer iq olarak kabul
edilecektir.

4.11. Teknik Personel Taahhiitnamesi:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) isteklilerden agaltda sayrsr ve nitelikleri belirtilen personel taahhiitnamesi

istenmektedir. isteklinin agagrda belirtilen sayr ve nitelikte teknik personeller igin teknik
personel taahhiitnamesini (Teknik Personel Qizelgesi ile birlikte) verilmesi zorunludur.

Taahhiit olarak io istenen teknik listesi

Adet Pozisyonu Mesleki Unvanr Deneyimi
(Asgari) Yrl

1 Makine Miihendisi Makine Miihendisi 5

5. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Makine Miihendislili diplomalan ig deneyim
belgesine denk sayrlacaktrr.

6- ihale dokiimam Devrek Kaymakamhfr Kdylere Hizmet Gdtiirme Birligi adresinde
g6riitebilir ve 100.00.-TL kargrhlrnda aym adresten temin edilebilir. ihaleye teklif verecek
olanlann ihale dokiimamm satrn almalan zorunludur.

7. Teklifler son teklif verme tarihi ve saatine kadar Devrek Kdylere Hizmet Gdtiirme
Birligine teslim edilecektir.

8. istekliler teklif ettikleri bedelin % 3'den az olmamak iizere kendi belirleyecekleri
tutarda gegici teminatl ihale dosyasrna koyacaklardrr. (Nakit yatrrrlacak gegici teminatlar
Kdylere Hizmet Gdtiirme Birli[i'nin Devrek T.C. Ziraat Bankasr nezdindeki IBAN TR56
0001 0000 5338 6394 0650 02 nolu hesabrna yatrnlacaktrr.)

f. istekliler tekliflerini birim fiyat bedel iizerenden verecektir. ihale sonucu, tizerine
ihale yaprlan istekliye birim fiyat teklifi tizerinden sdzlegme imzalanacaktrr.

10. Verilen tekliflerden gegerlik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Attmrq)
takvim giinii olmahdrr.

ll. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

Devrek Kdylere Hizmet G0tiirme Birlipi 4734 Sayrh Kamu ihale Kanuna tabi olmayrp. ihaleyi
yaprp yapmamakta serbesttir. Ancak 4734 sayrh kanunun yasaklar htikmii Birligimiz igin gegerlidir.
ihale ile ilgili detayh bilgi Devrek Koylere Hizmet Gotiirme Birli[i'nden temin edilebitir. bevrek
K<iylere Hizmet Gdtiirme Birlili'nin (0) 372 500 0539 - (0) 372 556 1018 No'lu telefonlalndan bilgi
ahnabilir. Bu ilanda yer almayan konularda idari ve Teknik $artname hiikiimleri gegerlidir.

ilanen Duyurulur.

Devrek Kiiylere Hizmet Giitiirme Birlili Baqkanhfir

f.c.
oEvnEx rAYuAXt Lr6l

Kdytcre Hizmet G6(lnnc BinigF
Battanl6r

12. igin tamamr veya bir ktsmr alt yiiklenicilere yaptrnlamaz.
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9) igin siiresi
3-ihalenin

: Yer tesliminden itibaren 60 (Attmrg) takvim giintidiir.

a) Yaprlacalr Yer : Devrek ilgesi K6ylere Hizmet Gdtiirme Birlifi Bagkanh[r
Devrek KaymakamhlrToplantr Salonu
b) Tarihi-Saati :1610612017 Tarih ve Saat : 10:30

Devrek Anadolu imam Hatip Lisesi (Eski Gazi) Dofargaz Dtiniiqiim iEi Kdylere
Hizmet Gdttirme Birligi ihale Ydnetmelilinin 18 inci maddesine gore agrk i-hale usulii ile
ihale edilecektir. ihaleye iligkin aynntrh bilgiler aga[rda yer almaktadrr.

1-idarenin
a) Adresi : Devrek Kaymakamhgr Kdylere Hizmet G<itiirme Birligi Baqkanhfr Hiikiimet
Konafr Binasr Kat:2 No: 206 DevreV ZONGULDAK

b) Telefon - Faks Numarasr : 372 500 0539 - 556 l5f9
c) Elektronik Posta Adresi ,

2-ihale Konusu Yaprm iginin :

a) Niteligi, Tiirii ve Miktarr : Dolalgaz Diiniiqiim igi
b) Yaprlacagr Yer : Devrek Anadolu imam Hatip Lisesi (Eski Gazi)
c) iqe baqlama Tarihi : Sdzlegmenin imzalandrlr tarihten itibaren 5 giin iginde yer

teslimi yaprlarak ige baglanacaktrr.

4. Ihaleye katrlma qartlarr ve istenilen belgeler:
4.1. Tebligat igin adres beyanr ve ayrrca irtibat igin telefon ve faks numarasr,
4.2. Mevntat gereli kayrth oldufiu Ticaret ve/veya Sanayi odasr veya Meslek odasr

Belgesi ( Belgeler ihalenin yaprldrfir yrh igerisinde ahnacaktrr.)
4.2'(a)' Gergek kiqi olmasr halinde, kayrth oldulu ticaret velveya sanayi odasrndan ya

da esnafve sanatkar odasrndan veya ilgili meslek odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin
iginde bulundulu yrlda ahnmrg, odaya kayrth oldulunu 96sterir belge,

4.2.(b). Tiizei kiqi olmasr halinde, ilgili mevzuatr gerefi kayrth bulundu[u Ticaret
velveya Sanayi odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundulu yrlda ahnmrq, tiizel
kiqiligin odaya kayrth oldufunu gdsterir belge,

4.3. Teklif vermeye yetkili oldu[unu gdsterir imza beyannamesi veya imza sirkiisii.
4.3.(a). Gergek kigi olmasr halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.
4.3.(b) Tiizel kiqi olmasr halinde, girket ortaklanmn hisse durumlannr ve girketteki

gcirevlerini belirten, son durumunu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi ash veya tasdikli 6megi.
4.4. $ekli ve igerigi idare gartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.5. $ekli ve igerili ihale ddkiimamndaki idari $artnamede belirlenen teklif mektubu

(i9 zarfa konulacaktrr.) on yeterlilik degerlendirmisi sonucu belgeleri eksiksiz olan
isteklilerin ig zarflan komisyon ve istekliler huzurunda agrlacaktrr. Dosyalarr yeterlilik
alamayan isteklilerin ig zarflan agrlmadan kendilerine iade edilecektir.

4.6. ihale gartnamesini satrn aldrlrna dair belge, (Banka dekontu)
4.7. Gegici teminatr yatrrdrlrna dair belge,
4.8. ihalelere katrlmaktan yasakh olmadrlrna dair taahhiitname (SSK yazrsr, Vergi

dairesine borcu olmadrfirna dair belge ve Ticaret velveya Sanayi odasrndan almacak yaiaktr
olmadrlrnr g<isterir belgeler sdzleqme agamasrnda ibraz edilecektir.)



4.9. i9 deneyim belgeleri: isteklinin, son beq yrl iginde yurt iginde kamu veya <izel
sektdrde teklif edilen bedelin en az Yo 50 oranmda denetledigi veyahut ydnettili idarece
kusursuz kabul edilen ihale konusu iq veya benzer iglerle ilgili deneyimini gdsteren ve teklif
edilen bedelin 0%50 oranrndan az olmamak iizere tek sdzlegmeye iligkin ig deneyim belgesi
vermesi zorunludur.

4.10. Bu ihalede benzer iq olarak 11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayrh Resmi Gazete
yay;mlanan Yaprm iglerinde Benzer ig Gruplarrnda delerlendirilecek benzer i$lere ait tebligin
B-Ustyapr III Grup: Bina iqleri ite C-srtrtri Tesisai Ve Mekanik Tesisat igleri II Grup:
Isrtma-Sofiutma, Havalandrrma Ve iklimleme Tesisat igleri benzer i9 olarak kabul
edilecektir.

4.11. Tekdk Personel Taahhiitnamesi:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) isteklilerden agalrda sayrsr ve nitelikleri betirtilen personel taahhiitnamesi

istenmektedir. isteklinin agagrda belirtilen sayr ve nitelikte teknik personeller igin teknik
personel taahhiitnamesini (Teknik Personel Qizelgesi ile birlikte) verilmesi zorunludur.

Taahhiit olarak isteneno teknik listesi

Adet Pozisyonu Mesleki Unvanr
Deneyimi

(Aseari) Yrl
1 Makine Miihendisi Makine Miihendisi 5

5, Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Makine Miihendislili diplomalarr i9 deneyim
belgesine denk sayrlacaktrr.

6- ihale dokiimant Dewek Kaymakamhlr Kciylere Hizmet Gdtrirme Birli[i adresinde
gdrtilebilir ve 100.00.-TL karqrhlrnda aynr adresten temin edilebilir. ihaleye teklif verecek
olanlarrn ihale dokiimanrnr satrn almalan zorunludur.

7. Teklifler son teklif verme tarihi ve saatine kadar Devrek K6ylere Hizmet Gdtiirme
Birligine teslim edilecektir.

8. istekliler teklif ettikleri bedelin % 3'den az olmamak iizere kendi belirleyecekleri
tutarda gegici temina! ihale dosyasma koyacaklardrr. Q.,trakit yatrrrlacak gegici teminatlar
Kdylere Hizmet Gdtiirme Birligi'nin Devrek T.C. Ziraat Bankasr nezdindeki IBAN TR56
0001 0000 5338 6394 0650 02 nolu hesabrna yatrrrlacaktrr.)

f. istekliler tekliflerini birim fiyat bedel tizerenden verecektir. ihale sonucu, iizerine
ihale yaprlan istekliye birim fiyat teklifi iizerinden srizlegme imzalanacaktrr.

10. Verilen tekliflerden gegerlik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altrmg)
takvim giinii olmahdrr.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

Devrek K<iylere Hizmet Gdtiirme Birligi 4734 Sayrh Kamu ihale Kanuna tabi olmayrp. ihaleyi
yaprp yapmamakta serbesttir. Ancak 4734 sayrh kanunun yasaklar hiikmti Birli[imiz igin gegerlidir.
ihale ile ilgili detayh bilgi Devrek Kriylere Hizmet G<itiirme Birlili'nden temin edilebilii. Devrek
Kdylere Hizmet Gdtiirme Birlifi'nin (0) 372 500 0539 - (0) 372 556 1018 No'[u telefonlanndan bilgi
ahnabilir. Bu ilanda yer almayan konularda idari ve Teknik $artname hiiki.imleri gegerlidir.

ilanen Duyurulur.

Devrek Ktiylere Hizmet Gtitiirme Birlifi Bagkanhflr
f3.

DCVNETTAYIAXAIUGI
l(.ililSrttdtDno8tlEj

I*ltl$

12. igin tamamr veya bir krsmr alt yiiklenicilere yaptrlamaz.



IHALE ILANI

Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi Dofalgaz Diiniigiim iqi Kriylere Hizmet Gdtiirme
Birligi ihale Y<inetmelilinin 18 inci maddesine g<iie agrk ihale usulii ile ihale edilecektir.
Ihaleye iliqkin ayrrntrh bilgiler aqalrda yer almaktadrr.

1-idarenin
a) Adresi : Devrek Kaymakamhgr Kdylere Hizmet Gdttlrme Birligi Bagkanhgr Htikiimet
Konafir Binasr Kat:2 No: 206 DevreU ZONGULDAK

b) Telefon - Faks Numarasr :372 500 0539 - 556 f5l9
c) Elektronik Posta Adresi :

2--ihale Konusu Yaprm iginin :
a) Nitelifii, Tiirii ve Miktarr : Dolalgaz Diiniigiim iqi
b) Yaprlacafir Yer
c) ige baglama Tarihi

teslimi yaprlarak ige baglanacaktrr.
g) iqin siiresi

3-ihalenin
a) Yaprlacalr Yer

: Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi
: Sdzleqmenin imzalandrgr tarihten itibaren 5 giin iginde yer

: Yer tesliminden itibaren 60 (Altmrq) takvim giiniidiir.

: Devrek ilgesi K6ylere Hizmet G6tiirme Birligi Baqkanh[r
Devrek Kaymakamlt[rToplantr Salonu
b) Tarihi-Saati : 1610612017 Tarih ve Saat : 11:30

4. ihaleye katrlma gartlan ve istenilen belgeler:
4.1. Tebligat igin adres beyam ve aynca irtibat iqin telefon ve faks numarasr,
4.2. Mevntar gereli kayrtl oldu[u Ticaret velveya Sanayi odasr veya Meslek odasr

Belgesi ( Belgeler ihalenin yaprldrlr yrh igerisinde ahnacaktrr.)
4.2.(a). Gergek kigi olmasr halinde, kayrth oldufiu ticaret velveya sanayi odasmdan ya

da esnafve sanatkar odasrndan veya ilgili meslek odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin
iginde bulundugu yrlda ahnmrg, odaya kayrth oldulunu gdsterir belge,

4.2.(b). Tiizel kigi olmasr halinde, ilgili mevzuatr gereli kayrth bulundulu Ticaret
velveya Sanayi odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundugu yrlda ahnmrg, tiizel
kiqiligin odaya kayrth oldufiunu gcisterir belge,

4.3. Teklif vermeye yetkili oldufunu g6sterir imza beyannamesi veya imza sirkiisii.
4.3.(a). Gergek kigi olmasr halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.
4.3.(b) Tiizel kigi olmasr halinde, qirket ortaklarmrn hisse durumlarrm ve girketteki

gcirevlerini belirten, son durumunu g<isterir Ticaret sicil Gazetesi ash veya tasdikli 6me[i.
4,4. $ekli ve igerigi idare $artnamede belirlenen teklif mektubu.
4.5. $ekli ve igerili ihale ddkiimamndaki idari $artnamede belirlenen teklif mektubu

(i9 zNfa konulacaktrr.) On yeterlilik degerlendirmisi sonucu belgeleri eksiksiz olan
isteklilerin ig zarflar komisyon ve istekliler huzurunda agrlacaktrr. Dosyalan yeterlilik
alamayan isteklilerin ig zarflar agrlmadan kendilerine iade edilecektir.

4.6. ihale gartnamesini satrn aldrlrna dair belge, (Banka dekontu)
4.7. Gegici teminatr yatrrdrlrna dair belge,
4.8. Ihalelere katrlmaktan yasakh olmadrlrna dair taahhiitname (SSK yazrsr, Vergi

dairesine borcu olmadrlrna dair belge ve Ticaret ve/veya Sanayi odasmdan ahnacak yasakh
olmadrlrm gdsterir belgeler sdzlegme aqamasrnda ibraz edilecektir.)

osvnex xli/cieK^ru6r
l(Orlro lltamt G6ulmo Elrtio.



. 4.9. ig deneyim belgeleri: isteklinin, son beq yrl iginde y.urt iginde kamu veya iizer
sekt<irde teklif edilen bedelin en az yo 50 oranrnda denetledigi veyahut ydnettili idarece
kusursuz kabul edilen ihale konusu ig veya benzer iqlerle ilgili deneyimini gcisterei ve teklif
edilen bedelin o%50 oranrndan az olmamak iizere tek sdzlegmeye iligkin ig deneyim belgesi
vermesi zorunludur-

4.10. Bu ihalede benzer iq olarak 1l Haziran 2011 tarih ve 27961sayrh Resmi Gazete
yay.rmlanan Yaprm iqlerinde Renzer iq Gruplarrnda deperlendirilecek benzei iglere ait tebligin
B-ustvapr III Grup: Bina iqteri Ite C-sr-htrr resisar-ve Mekanik r";i;tiGii-a"rp,
Isltma-sofutma, Havalandlrma ve iklimleme Tesisat igleri benzer ig olarak kabul
edilecektir.

4.1 1. Teknik Personel Taahhtitnamesi:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) istekliterden aqalrda sayrsr ve nitelikleri belirtilen personel taahhiitnamesi

istenmektedir. isteklinin agafirda belirtilen sayr ve nitelikte teknik personeller igin teknik
personel taahhiitnamesini (Teknik Personel Qizelgesi ile birlikte) verilmesi zorunludur.

Taahhiit olarak istenen tekrik

5. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Makine Miihendisligi diplomalarr ig deneyim
belgesine denk sayrlacaktrr.

6- ihale dokrimam Devrek Kaymakamhlr Kdylere Hizmet Gdtiirme Birlili adresinde
g<iriilebilir ve 100.00.-TL kargrllrnda aym adresten temin edilebilir. ihaleye teklif verecek
olanlann ihale dokiimamm satrn almalan zorunludur.

7. Teklifler son teklif verme tarihi ve saatine kadar Devrek Kdylere Hizmet Gotiirme
Birligine teslim edilecektir.

8. istekliler teklif ettikleri bedelin % 3'den az olmamak iizere kendi belirleyecekleri
tutarda gegici teminatr ihale dosyasrna koyacaklardrr. (Nakit yatrrrlacak gegici teminatlar
Kdylere Hizmet Gdtiirme Birligi'nin Devrek r.c. Ziraat Bankasr nezdindeki IBAN TR56
0001 0000 5338 6394 0650 02 nolu hesabrna yatrrrlacakhr.)

f. istekliler tekliflerini birim fiyat bedel tizerenden verecektir. ihale sonucu, i.izerine
ihale yaprlan istekliye birim fiyat teklifi iizerinden s<izleqme imzalanacaktrr.

10. verilen tekliflerden gegerlik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmrg)
takvim giinti olmahdrr.

11. KonsorsiJum olarak ihaleye teklif veremezler.

Devrek Kriylere Hizmet Gotiirme Bnlili 4734 Sayrh Kamu ihale Kanuna tabi olmayrp, ihaleyi
yaprp yapmamakta serbesttir. Ancak 4734 saytlt kanunun yasaklar hiikmti Birligimiz igin gegerlidir.
ihale ile ilgili detayh bilgi Devrek Koylere Hizmet Gotiirme Birlili'nden temin edilebilii. bevrek
K<iylere Hizmet Gdtiirme Birli[i'nin (0) 372 500 0539 - (0) 372 556 1018 No'lu telefonlanndan bilgi
ahnabilir. Bu ilanda yer almayan konularda idari ve Teknik $artname hiikiimleri gegerlidir.

ilanen Duyurulur.

Devrek Kiiylere Hizmet Giitiirme Birlifii Bagkanhfr

tc,
DrEvIEf JAytsc vJ,taljr !

l(dylore Hizmet( a rrrn e tri. ii:
5E i 1",

12. igin tamamr veya bir krsmt alt yiiklenicilere yaptriamaz.

listesi

Adet Pozisyonu Mesleki Unvam Deneyimi
(Aseari) Yrt

1 Makine Miihendisi Makine Miihendisi 5
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Devrek Mesleki Efiitim Merkezi Dofalgaz Diiniiqiim igi K6ylere Hizmet Gdtiirme
Birligi ihale Ydnetmeli[inin 18 inci maddesine gdre agrk ihale usulti ile ihale edilecektir.
ihaleye iligkin aynntrh bilgiler aqalrda yer almaktadrr.

l-idarenin
a) Adresi : Devrek Kaymakamhlr K6ylere Hizmet Giitiirme Birlifi Baqkanh$ Hiikiimet
Konalr Binasr Kat:2 No: 206 Devrek/ ZONGULDAK

b) Telefon - Faks Numarasr : 372 500 0539 - 556 1519
c) Elektronik Posta Adresi :

2-ihale Konusu Yaprm iginin :

a) Nitelifii, Tiirii ve Miktan : Dofialgaz Diiniigiim iqi
b) Yaprlacapr Yer : Devrek Mesleki E[itim Merkezi
c) iqe baqlama Tarihi : Sdzlegmenin imzalandrlr tarihten itibaren 5 gtin iginde yer

teslimi yaprlarak ige baglanacaktrr.
g) igin siiresi

3-ihalenin
a) Yaprlacagr Yer

: Yer tesliminden itibaren 60 (Altmrq) takvim giiniidiir.

: Devrek ilgesi K<iylere Hizmet Gdtiirme Birlili Bagkanlllr
Devrek KaymakamhgrToplantr Salonu
b) Tarihi-Saati : 16/0612017 Tarih ve Saat : 14:00

4. Ihaleye katrlma gartlan ve istenilen belgeler:
4.1. Tebligat igin adres beyam ve aynca irtibat igin telefon ve faks numarasr,
4.2. Mevztat gere[i kayrth oldugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasr veya Meslek Odasr

Belgesi ( Betgeler ihalenin yaprldrgr yrh igerisinde ahnacaktrr.)
4.2.(a). GerEek kiqi olmasr halinde, kayrth oldufu ticaret veiveya sanayi odasrndan ya

da esnafve sAnatkar odasrndan veya ilgili meslek odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin
iginde bulundugu yrlda ahnmrq, odaya kayrth oldupunu gdsterir belge,

4.2.(b), Ti.izel kiqi olmasr halinde, ilgili mevzuatr gereli kayrth bulundupu Ticaret
velveya Sanayi Odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundu[u yrlda ahnmrq, tiizel
kiqililin odaya kayrth oldulunu 96sterir belge,

4.3. Teklif vermeye yetkili oldulunu g6sterir imza beyannamesi veya imza sirkiisii.
4.3.(a). Gergek kiqi olmasr halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.
4.3.(b) Tiizel kigi olmasr halinde, girket ortaklarrmn hisse durumlanm ve qirketteki

gcirevlerini belirten, son durumunu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi ash veya tasdikli 6megi.
4.4. gekli ve igerili idare gartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.5. $ekli ve igeri[i ihale dcikiimanrndaki idari qartnamede belirlenen teklif mektubu

(i9 Zarfa konulacaktrr.) 0n yeterlitik delerlendirmesi sonucu belgeleri eksiksiz olan
isteklilerin ig zafi7an komisyon ve istekliler huzurunda agrlacaktrr. Dosyalan yeterlilik
alamayan isteklilerin ig zarflan agrlmadan kendilerine iade edilecektir.

4.6. ihale gartnamesini satrn aldrlrna dair belge, (Banka dekontu)
4.7. Gegici teminatr yatrrdrlrna dair belge,
4.8. ihalelere katrlmaktan yasakh olmadrflrna dair taahhiitname (SSK yazrsr, Vergi

dairesine borcu olmadrfirna dair belge ve Ticaret velveya Sanayi odasrndan ahnacak yasakh
olmadr[rm g6sterir belgeler sdzleqme agamasrnda ibraz edilecektir.) 

LC.
OCYI TI^YI^XAruGIrqitffiil.ffi,



. .4'9'.i! deleyim belgereri: istekrinin, son beg yrl iginde yurt iqinde kamu veya 6zelsekt6rde teklif edilen bedelin en az %o 50 o.unrrdu 
'd"n"tl"digi 

veyahut yon.tiigi-'iJu."".
kusursuz kabul edilen ihale konusu_ig veya benzer iglerle ilgili ieneyiminr it""."i r" lr.riredilen bedelin o%50 oranmdan az olmamak iizere tei siizlegmeye iliqkin i9 deneyim belgesi
vermesi zorunludur.

4.10. Bu ihalede benzer ig olarak 11 Haziran 201 I tarih ve 27961 sayrh Resmi Gazete
yayrmlanan Yaprm islerinde B..ry.,l iq^cTplarnda degerrendirirecek benzer igt... uii t"uriginB-usffapr III Grup: Bina ieleri ile'C-sfihi resisat ve M"k;;ik- i;;t.;;'iGii;;;"p,
Isrtma-sofutma, Havarandlrma ve ikrimteme Tesisat iqreri benzer ig olarak kabul
edilecektir.

4.1 l. Teknik Personel Taahhtitnamesi:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.

. b) isteklilerden agalrda saytsr ve nitelikleri belirtiten personel taahhiitnamesi
istenmektedir. isteklinin agafirda belirtilen sayr ve nitelikte teknik personeller igin teknik
personel taahhiitnamesini (Teknik Personel Qizelgesi ile birlikte) verilmesi zorunludur.

. 5. Mezuniyet belgeleriidiplomalar: Makine Miihendislili diplomalan ig deneyim
belgesine denk sayrlacaktrr.

6- ihale dokiimant Devrek Kaymakamhlr K6ylere Hizmet Gdtiirme Birlili adresinde
gdriilebilir ve 100.00.-TL karqrl[rnda aynr adresten temin edilebilir. ihaleye teflif verecek
olanlarrn ihale dokiimanrnr satrn almalan zorunludur.

7. Teklifler son teklif verme tarihi ve saatine kadar Devrek Kdylere Hizmet Gdtiirme
Birliline teslim edilecektir.

8. istekliler teklif ettikleri bedelin % 3'den az olmamak iizere kendi belirleyecekleri
tutarda gegici teminatr ihale dosyasrna koyacaklardrr. (Nakit yatrnlacak gegici teminatlar
Kdylere Hizmet Gdtrirme Birligi'nin Devrek T.c. Ziraat Bankasr nezdindeki IBAN TR56
0001 0000 5338 6394 0650 02 nolu hesabrna yatrrrlacaktrr.)

f. istekliler tekliflerini birim fiyat bedel iizerenden verecektir. ihale sonucu, tizerine
ihale yaprlan istekliye birim fiyat teklifi iizerinden sdzlegme imzalanacaktrr.

10. Verilen tekliflerden gegerlik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmrg)
takvim giinii olmahdrr.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

Taahhiit olarak istenen tekniko listesi

Adet Pozisyonu Mesleki Unvanr Deneyimi
(Asgari) Yrl

1 Makine Mtihendisi Makine Miihendisi 5

Devrek Kdylere Hizmet G6t0rme Birli[i 4734 Sayrh Kamu ihale Kanuna tabi olmayrp, ihaleyi
yaprp yapmamakta serbesttir. Ancak 4734 saytlt kanunun yasaklar hiikmii Birlifiimiz igin gegerlidir.
ihate ile ilgili detayh bilgi Devrek Kriylere Hizmet cdtiirme Birligi'nden temin edilebilii. bevrek
Kiiylere Hizmet Gdtiirme Birli[i'nin (0) 372 500 0539 - (0) 372 556 l0l8 No'lu telefonlalndan bilgi
ahnabilir. Bu ilanda yer almayan konularda idari ve Teknik $artname hiiktimleri gegerlidir.

ilanen Duyurulur.

Devrek Kiiylere Hizmet Giliirme Birtili Baqkantrlr

EYgrAlrArAa4.-,Frrliislr.rFr

12. iqin tamamr veya bir krsmr alt yiiklenicilere yaptriamaz.


