
irraı.r iı,ıı,ır
içırrsuvu iNşı.ırı yApTIRILACAKTI R

1- İş sahibi Birtiğin;
a) Adı: Alaplı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Telefon numarası: 0372 378 l7 02
c) Faks numarası:0372 378 29 34

2- İhale konusu işin;
a) Adı: Alaplı Kasımlı Köyü Ferahlı Mahallesi İçmesuyu+ENH İnşaatı

b) Niteliği : İçmesuyu Yapım İşi

c Miktarı fiziki ve türü: I mesu in ı,Y I,1-1

MlKTARIMAHAL
No MAHAL ADI

l TERni BiNASI

l Ad.Terfi Binası 3,40x3,40 dış ölçülerinde, Çatısız tip
,, TERPİ HATTI

Toplam l306 mt Terfi Hattı
mtO75-10 PE-100 Boru

26 mtBeton Zarf'lama (0,30 X0.30 )

Parke sökme ve geri döşeme
78 mtBeton yol sökme ve beton dökme
59 mtAsfalt kesme ve sökme

3 ŞEBEKE HATTI
Toplam 263 mt Şebeke Hattı

263 ınt063-10 PE-100 Boru
Ad.lTahliye Vanası ve Rögarı (050-10 Küresel Vana)

Not: Şebeke hattı boruları terfi hatt ile ayn kanala döşenecektir

{ MEVCUT DEPO ONAR|MI
lMevcut Depo Önüne Tahliye Rögarı

l Tk
Mevcut Deponun Montaj takımı vanaları (Giriş 065 vana, Çıkış ve Tahliye
O50 Y ana)

1 AdŞartnamesindeki Özelliklerde Klorlama cihazı ve montajı
F],NH^MoToPoMP GRUBU

mtEnerji Nakil Hattı
l Ad2900 dld 1.50 ltlsn Hm:l00 6" Dalgıç tipi bu ve mon lmo

d) İşin yapılacağı yer: Alaplı İlçesi Kasımlı Köyü Ferahh Mahallesi
e) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içerisinde yer teslimi

yapılarak işe başlanacaktır.
f) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 takvim günüdür.

3-İhaleye ilişkin biIgiler;
a) İhale usulü: Açık İhale
b) Yapılacağı adres: Alaplı İlçesi KOylere Hizmet Götürme Birliği Başkan[ığı
c; İhale taihi: 2310612020
d) İhale saati: 14:00

4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri ;

a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası
adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret velveya Sanayi Odası Belgesi(ihale
bulunduğu yılda alınmış olacaktır.).
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l) Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret
velveya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde. mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
olduğuna dair belge,

c) Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
l -Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2_Tiizel kişi olması halinde, ilgisine göre tiizel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaıet Sicil Gazetesi. bu bilgilerin
tamamtnın bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Vekaleten ihaleye kahlma halinde, vekil adına diizenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname (SSK yazısı, Vergi dairesine borcu
olmadığına dair belge ve Ticaret velveya Sanayi odasından alınacak yasakli olmadığını gösterir belgeler
sözleşme aşamasında ibraz edilecektir.)

fl İhale doktimanında verilen standart forma uygun teklif mektubu.
g) Bu Şartnamede belirlenen ve teklif edilen bedelin en az o% 3'ü oranında geçici teminat mektubu.
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı

beyannamesi.
ı) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
i) Teknik personel taahhütnamesi: İdari şartnamede belirtilen nitelik ve sayıda olmahdır.
j) Yapı araçları taahhütnamesi: İdari şartnamede belirtilen nitelik ve sayıda olmalıdır.
k) İhale dökümanı satın alma dekontu
l) İş deneyim betgesi- İstekli. teklif ettiği bedelin %50' sinden az olmamak kaydıyla 1u( içinde ve yurt

dışında kamu veya özel sektörde ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belge (Bu
ihalede yapı işlerinde benzer iş gruplarından İçmesuyu. A3-A4 grubu işter geçerli kabul edilecektir.).
n)İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri: İnşaat Mühendisliği'dir.

5- İhale dokümanı Alaplı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ail Ziraat Bankası Alaplı
Şubesinde bulunan TR45 0001 0005 5112 2457 4250 02 nolu hesaba yatırılacak 200,00 TL karşılığı aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklifverecek olanların ihale dokiiırnanını satın almaları zorunludur.
6-Teklifler 2310612020 tarih ve 14:00 Saatine kadar Alaplı |lçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
Başkanlığına verilebilir.
7- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.
8-İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktan ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlann
çarplmı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
9-Bu ihalede fiyat farkı ve avans verilmeyecektir.
t0- Bu ihate 4734 sayı|ı K.İ.K.'una tabi değildir. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğine
göre yapılacaktır.


