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UŞAK VALiLiĞrNE
(İl Basın ıe HaIkla İlişkiler Müdürlüğü)
UŞAK VALİLİĞiNE
(Çevrc vc ŞchirciIik İl Vtlıirlıigı;_1
UŞAK variı-iĞixE
(İt Özel İdaresi)
S_IVASLI KAYMAKAMLIĞrNA
(İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü)
BANAZ KAYMAKAMLıĞINa
(İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü)
EŞME KAYMAKAMLIGINA
(İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü)
LILU B EY KA Y]\4 A KAML l GIN A
(İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü)
KARAH Al_L I KA\a4 A xavl ıcl Na
(İlçe Yazı İşleri Müdüriüğü)
çivR iL KA yMA K A ı,tı-ı"ĞİNe
(Ilçe Yazı İşlcri Müdürlüğü)
UŞAK İı-İ sivnsı-ı iı-çEsi KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRrİGi

DAĞIIM YERLERiNI-.

ilÇeıniz Cinoğlu KöYü iÇn-ıe Suy, Sonda.j Kuyusu yapııı.ı isi ihalesi ile iIgili ilan sureti ilişiktegöndcriln-ı iştir,
Söz konusu ihalc iIanının ihale tariJ,ıi oIan 08l08/2022tarihine kadar cn az7 (yedi)gün sürc ilcilan Panosu i]e kurumu nuza ait Web sayfas,nd, iıurldiGŞk, düzenlene."k oüan ilan tutanağının ihale"''n''jİİ:;::}Ş:ji r;'j:Tİ':;:1,1,**,,,e 
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Doğıılaına Kodu

Gtiibahçe ]\{h. Gazi Bulvarı Nıı: ]58 Sivas]ı / [_]sak'fe lefon No: (276)rı l8 1O 0 ] Faks N", tzİolo İİ lZ s:
e-Pos,ta : İntcı ııet Adrcsi : ıı,u,w, ici sleri. qov. tı.
Ne|ı AdI(.sı ıı ıslı.ıib;ık;ııılıui a hsuLke;ı,ıı.
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Bilgi için: Yaşar (iELİK
Yazı İşleri Müdürü
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Doğıuıama Kodu: c6hH2G-yyzz5b-k;;; j:l;:::.,:#İ}l;rrffi;iiij"'iu,,il 
r,,,,,, ^,,,, , 

"n,,,
Göibahçc Mh. Gazi Bulvarı No: ]58 Sivaslı / tJsak
l'c]cfon No: (276)6IlJ l0 0] }.aks No: (zzo)oii l: s:
e-Pos ıa ; İnternct Arlrcsi ; wrı,rl,. ici sleri. qov. ı.
K cp A clrcsi : icisleribakan l i|i rg.lhs0 ] . kelın

n,,,, 
ş]:; ;i;T',Şi,,..'§ ffireı.ıi,n No: 
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sİ\ -\Si-].iı-q ı-si xr)ı ,-r-H 
j-'jİ}i,ij,:,]İ,, 

,,u,,,ı, ııiıtı.jt;i ıı rsx.rxi_ıt;ıSiraslı ilccsı t 
1l1ıığlıı 

Ktı]ıi-i;;;;;;,..',,';;,;,;:,iil",ll, ı r1,,,,, işi Kti.ııe rc ııizıııc1(iijtiirnıe ltirliği iı''ı' ı't;n''ı''"ıigını,, is],rı,,,ı.ı".;,ırg,rıir.r,ıtla ıtık ıi,rı*,l.uiı i]e ilı:ı]ccdilcccklir.

4- ihaıeYe Katılabilmek için Gereken Belgeter ve yeterlik Kriterleri
1;1;l;"*"'erin 

ihaleYe kai'ıabiım"i;;l';; aşağıda ,uy,ıun u"ıge,eri teklifleri kapsaını.ıda suırınaları

;}JİHİ::,iÇin 
adres beYanı, a4ncairtibat için telefoı-ı nutnarası ve faks numarasl ile varsa elektronik

İ]ffi;x1 ffi',,l,fJilli;'o'n' Ticaret ve/veya meslek odası belgesi.(ihale tarihinin içerisinde
c) Teklif veremeye YetkiIi o.1duğunu göstereır.imza Beyanı-ıamesi veya iınza SirküIeri.l ) Gerçek kişi olınası ha,indi, noĞr tasdikli imza ulv""r"*"ri2)Tnz-el kiŞi olması halinde, ilgisine gore ttizel kişiiigin o,trı.ır.,, üyeleri veya kurucuları ile tüzelkiŞiliğin Yönetimindeki görevlilei 

"u"ıil", 
son duiu,n*u gösterir Ticaret sı"ii öur.tesi veya bul-ıususIarı tevsik eden.belglle, lı" ttir"itliiıi*;, ,;,*l"r]i*''rğ,,,ra sirküleri.d) Mevzuat hükümleri-'Ya"nca k".i,lı"ş*ış .r.yrı;;;;nııı. p.ı- borcu olmadığına dair sonteklif verme tarihinden ni. ry öncesine kadar düzenlenmiş belgenin as|ı.e) Mevzuat hükümleri uYarınca ı.".ını"ş-ış ,..gi no..u olmadığına dair son teklif vermetarihinden bir av öncesine kaaar atenlenmiş, belgenin aslı.Q Şaftı-ıame iIe bİrlikte örneğiverilen teklif mektubu.g) Şaıtnamede belirlenen geçici 1eminat.

l?Jİİİ],"j:; ;:}::nf:İiu 
ı'uıı'a", i'i"tıl adına katııaıı kişinin noter tasdikıi vekaıetnamesi iıe noter

9".?,Tİl,İ:Tj'jl;'il:'' 
halinde, (b), (Ç), (i) beııılcrinde yer aıan beıgeıerin her bir oıtakça ayrı ayrı

i) idari Şafi.ıanleı-ıiıı 8 İnci ve 9 uııcu maddelerinde sayılan durumlarda olunnıadığına iIişkin yazılıtaahhütııaı,le, İIıaIe üzerinde raıun ısteı.ıi Juh, ,.onru u"a'"lg.i..ı, aslını veya noterce-onaylanmış birerörneğini idareye teslim edecektir. an"rı.istekliler -"rrur't hükümleri r;r;;;;;sinlcşmiş sosyalgü.venlik Prim borcu ile vergi borcu oü-rdrg,n, dri. b"üg"İ;;i tekliflcri kapsamında sunacaktır.j) Ihale doküır-ıanıı-ıı satın almİyarlu. ;l*l"|" gireınezler.4'2- isıckliler ihaleve iıiŞki'' oı;;;'r"irİ";lı; belgelerin aslıı-ıa uyguırluğunu il.ıale saatinden önceİdareııin YetkiIi Pei'on"ıi tarafından liju.""" as|ı görülmüştür.,, veya bu aırla,ıa gelecek şerlıdiiŞüIeı-ı ve asIı ke.ıdilerine ;ua" 
"Jıl"r^İrneklerıni, Ğtııi,rr"ı.,rbuııu, işiı-ı şartnaınesiı-ıde beliıtilen

Sir astı İlçc.i Irör lcı.e l lizmcl Göıil.n,. |lirliı,i ır-.ı.ii rnı e llirlği Başka-nlıeı
a) Birliğin adı r.e actrcsi J:ı:riffi ;ffi,,#,.ffi ffi U#;F'#trH*+-

iği lIiikiiınet l<ir",_uİİ
]r).T"'"f,İ f,k--*,

0 :76 618 I:j l- u Jz, oı Bl25j2-[hale konrrrjşln
a) niteliği, tl1.iil. mll.trr.,

lıl.!şLq Yapılacag13.
: Sivaslı İlçcsi Cic)[şe başlama n" Ş bltl.-"İu.llri :Yer 1cslinıinl, yufr lağİ*ll,t"n
günüdür. Sözleşıneniı.ı yapıldığının
iin içiııde yer tesIiıııi yapılaraİ i

itibaren OO rat.rır§- tal.v,,,
tebliğ tarihindeıı itibaren 5(tıeş)
başlanacaktır.3-Ihalenin

a) yapılacağı yer : Ka1 makaı,.ıl,k loplr,,l,
Uşer Salonu-lltitli@

b) tarihi u".rati
0 8 l 0 8 l 2022 - P azartes i gtln ti
Saat 11:00



J'J- Işiıı 1ıltljçşj" ijılı,. *"ıllıeı",,, *'',.'ll,,,l.-, j,,;,,.,,iİ,;;,,',';,;;;.ıı 
ıcı.iJcccj,ı;;5-Ijıale5 e sacjccc 

_ı cı.jı jsıck] jj", l.,,ll U'İ"cckıiı..5'ı- ilıaJc ktııliısıı iŞiıl..1iıJl)ı]ı]J \;;;; ;;;,k,r,,,, n]ı 1iikieııici_ıe _raplırilaııııız.5.2- K tııı soı.s i_r ti ııı ] iır i h a j e_r e',-.l, l ; l, .],].,r-ı 
", 

]...6- İlıaIc D.lıi-ilnaıılııl'ı ıc AÇlkla"',.i", İİ"ı" cltjkiiıııaı-ıı Siı,aslı ilçcsi Kö_ılerc IJizıı-ıe1 (iijliirıııc Birliğisckretcrliği odasında görıiiet'iı;;'-;; ;},.,,_ zaınancia al,ııı adrest"u ui..,i; loir,u,, (r,üz)TL, oltıpBirliğiınizin ,"C, Z,irait i]allkası 
'ı,*ı, Ştılresiııdcki..' Jiı)o:z+-stıoı ,,,i , 

'i,ilrrtr,ııa 
,ı,atırılıı.ıası

İ:İİİll#ıı 
aclreslen ıı-ıakbıız l'arŞıl[,ncla tenıiıı cJiletrı" ıı-,"ı"- j"i.,,r"l,',","İ,r.,oru,,ıo. 

ihalc1.,e
7-Teklil'Ier en geÇ iIıale ilanınııı 3, n-ıaddesinin (b) beııciinde beIirtilen taril-ı ıc saate kadar alıı_ıdıbelgesi karŞılığı Siı aslı ilçcsi Kcı, ı"r"'ıırlr,,,", cöıiirnıe sirliBiııe tcsliın edilecçkıir8- Teklifleı" bizzat istckli, t'"'''l *n"iı.ı"J 

""";;;;"İ;;ll"rde.ten-ısile 1,etkili kişiler larafıııdaıı

;Ş,',T:l?J, itr[i:ii'Ş;;lİ;;J.ij;;; il"l:;:f;,,İ'J''oıu.uk t"küif ;.;-;i;;,,., ," bu şekiıcıe9-"istckliler teklifleıin;, h";;;;'iriuı"r.,irin nıiktarı ile bu iş kalenlleri için teklif edilen birimfiYatlarının Çarptml sonucu buluııan toplanı bedel tize.ı-,jJn u"..""klerdir; il_ıale sonucu. üzeriıreihale YaPılan istekliYle her bir iu ı,,ı".ir;rrr;ı.tu., ;ı"lİ ı."ı"rı"ril;;;iliJh birim fiyatlarınÇarplml Sonucu buluııan toPlam bedeI üzeriı-ıden teklif bi.ı'r'nv., sözleşme düzeı.ılenecektir.,,l0- İhale doküınanını satın aldığına dair belgel1- istekIilerin teklif ettikleri o'aJı-, z ı'ünden az olmaınak üzere işiııde adını beliıtmek kaydıy,ageÇici teıniı-ıat vereceklerdir, Teıninatla. g-ı.u ,"rlr"i, ,"vl'İorr"."'ııır-"i btı,u.n," BirliğininT'C' Ziraat Bankası.Sivas|ı Şubesinde bu|unan ııııoıiİ-\025 nolu teminat hesabına yatırılacakMakbuzla, baııka temiılatıırı 
"'Yu -;k;, inuı" o.ı.,i,,"rlr., jĞ ui.ıiı.," vereceklerdir.

İ3- Ji]Jli,flill"JT.ffiil:}:,§iii;; iil" tarihinden ıtiuarenıo takvim giinii,ıü. 
,,

14- Yüklenicinin iŞi %rc6 bitiri|mesini -u':1|iq, Muayene ve Kabul Komisyonu tarafindanyerinde tespit yapılarak, iŞin usulün" ,-vsT %rob_nıtırılııg]..," raporla tespit editdikten sonraYasal kesintiler YaPılaraı<, iıgııı t",r" Sivaslı ü<ö},ı;;; İüizmet Götü.." trı.ııgi tarafindanödenecektir, Ancaködenek 
'i""r,-|'bi gecıı.meı..;;,.Jnu*r.olduğunda, yük|enici ödeneğin

;,TT[Ti 
beklemek zorundadır, io","* bu konuda-ı,".ı,rngı bir yükümlülüğü söz konusu

15- Birliğimiz 4734 saYılı Kamu ihale Kanun u,4J35 sayıIı Kamu ihaıe Scızüeşıı-ıelcri Kanunu, 2886saYılı DevIet ihaıe Kaı-ıunu hükümlerin tabİ.oImayıp, ihaIeyi yapIp yapmamakta serbesttir.16- İdare 28,04,2007 tarih 265o6 .rrJ *".-, b"r;;;;;;;;rmıanan Köyıere Hizmet Götürme
İlİ.l}:le 

Yönetmeliğine tabiioı,] iı,rı" aşamasında ilıı'yonetmelikte beıirtiıen hükümler
17-.TekIifler KDV hariç olarak verilecektir.

llan olunur.

Semih CEMBEKLİ
Kaymakam

Birlik Başkanı


