.'..\'ıjı,_,c

Savı

Korıu

. :. \\ l

\ ı,zı ]*itı

;

: I-_-255629j2-26.5.{)l-]_§().tr
:

0 ] ()8

İlıa]e İ]anı

20]]

DAGI]-IM YERLERiNE
İlÇenıiz Akarca Köyü İÇıııe Suyu ENH (EneryiNakil
Hattı) Projesi l\4al Allnı ve Montaj Işi ihalcsi ilt
ilgili ilan slıreti ilişiktc gönderilınistir.
Söz konusu ihale iIanının ihale taril-ıi olan 08l08l2022tarihine
kadar cn az7 (yedi)gün süre ile
ilan Panosu ilc kurumunuzaajt Web sayfasında ılan
düzenlcnecek olan ılan tutanağının ihale
tarihinden önce Sivastı Köylere Hizmet G-otııme
"diı",=k,
Biı,lik euşkrnü,ğ,;;;-;#;;,
hrrrrrndr,
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiın.
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CEMBEKLİ

Kayınakaın

Ek: İha]e İlanı ( 2 sayfa)
Dağıtım:

UŞAK VAriLiĞiNE
ve Halkla İlişkiüer Müdürlüğü)
UŞAK VALiLİĞINE
(İl Basın

1il Özel İdaresi)

SiVASLI KAyMAKAMLrĞrNA

(İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü)

DENIZLI VALiLiĞiNE
(İl Basın ve Halkla İüişklüer Müdürlüğü)
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİNE
(İl Basın ve Halkla İlişkiüer Müdürlüğü)

KürqH].A vALiLiĞiNE
(İl Basın ve Halkla İlişkiler

MUĞLA VALİLİĞrNE
(İl Basın ve Halkla İlişkiler
izH,ıin vALiLiĞiNE
(İl Basın ve Halkia İlişkiler
ISPARTA VALİLİĞINE
(İl Basın ve Halkla İüişkiler
AYD]N VALiLİĞİNE
(İl Basın ve Halkla İüişkiücr
Doğıulaıııa Kod,: ,/Vyrf

Müdürlüğü)
MüdürIüğü)

:

İn(crnet Adresi

:

(§lürriivqı
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Şjffift

Müdürlüğü)
Müdürlüğü)
MüdüıJüğü)

y-o..rn,- jil?h:;;;;:,:,;ji';:::;$"'ili]!,loL',;i,

(lijlbahcc Mh. Gazi Bulvarı No:
l58 Sivaslı i tjsak
Tclefon ı\o: (276)(ıJ8 ]0 O1 Faks No; (276.)6lB
l2 53

e-Posta

/ i ı,'ı

wıvw. cisleri. gcıv.
j

Kcp Adrcsi: ıcisleribakanligi(a]hs0l.kep.lr

tı.
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Bilgi için: Yaşaı ÇELİK
Yazı İşleri Müdüıii
Tclelon Ntı:

.ji ]i,.:] ]'\ \_.. j(j]\,_
-, l]ıi.,i]ıı İ.ı.ii:icı \,]i;tjiir]ilği:)
t,S,AK ]l-] Si\',\S]-] 1t_(,i-_Si rör,ı_i.iiı. Hiı\]1_
ı tiö ] LR\,1ı_. BiırLia;i
t].A S ]., .\ \ L (-:i ]\,A
SİVA SL1 r]EI-EI) i\.E IJASKANL I<lıx,q
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Gölbahçe Nlh. Gazi Bu]vaıı No: l58 Sivaslı i Usak
Telefon No: (276)6l8 ]0 0] Faks No:1276)6l8
l2 53
c-Pusta: İnıcıııcl Adı.csi: u.uu.ieiı|eı.i gnr,ıt.
K cp

Ad:,csi.,.,.l.,,hok.,,|,g,İİOlGİ-

Bilgi için: Yasar ÇELİK
Yazı İşleri Müdüru
Tclelon No:
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"\karca Kilıii I,\]l tllııe:'ji \lı],ij ]lııllı1 })ı,tıjı,si \]ı] .,\]ııı-ı ıc \1tıııla.j l],ıa]csi ]((jr]cı-c ]lizıııcı
(i(iıLırı'ııe 13irliği i]ıalc Yijı-ıctı,ı-ıe]iğiııc
görc açık ihaic usıılii ile ihalc ecjilccekıir.

l.

İclareııiı-ı

a ) Aclresi: Hiikiiıııct Konağı Sivaslı
- LjSAK
b ) Telefon - Faks Numarası; 0 276 6li] 12
3l
c) Elektroııik Ptısta Aclrcsi (r,arsa):

-0

276 618 12 53

2. İhale konusu yapıın işinin

il},i:l"l'::Jiirü
b)

ve Miktarı : Akarca .köyü ENIJ(Enerji Nakil
Hattı) Projesi Mal Alıırr ve Montaj

YapıIacağı Yer: Akarca Köyü

ffi:SÖZLEŞMEivzaıaNolKTANSoNRA5GÜNiçEnisiNnniŞe

d ) işin Süresi :Yer teslimintien itibaren 120
3. İhalenin

ğÜZYİRMi; raxvivı çÜxÜnÜn

a ) Yapılacağı Yer: Hükümet Konağı
Sivaslı - UŞAK
b ) Tarihi - Saati: 0810812022 Pazarfesi _ Sqqf .1 1.

4' IhaIeYe katılabilıne Şaftları ve istenileı-ı belgeIer
ile yeterlik değerlendirmesiııde uygulaııacak
kriterler
4.1. İhaleye katıIına şaılları ve istenilen belgeler:

4,1,i, Tebligat iÇin adres bel'anı; ayrıca iıtitat için
telefoı-ı numarası ve faks numarası ile elektronik
posta
adresi.
4.1.2.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaretve/veya
Sanayi odası Belgesi.
4'1'2'l, GerÇek kiŞi o_1ınası halinde, ihaleye,iIişkin"ilk
iIanın Jyapıldığı
yll içerisinde alıı-ımış, Ticaret ve/veya
-'I
Şiriv.ı Odasına kayıtlı olduğunu gosterir belge.
4'1'2'2, TüzeI kiŞi olması halinde, mevzuatı gereği
tüzel kişiliğin.siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
'içe-risinde
ve/veya
SanaYi odaslırdan ihaleYe iliŞkin ilk ilanın yup,ıd,g,
yıl
aı,n,niş,
tuJ-tışiıigin
sicile
kayıtlı
olduğuna dair beIge.
4,],3, Teklif VermeYe.Yetkili olduğunu gösleren
imza Beyannamesi veyaimzaSirkü1eri.
4
1. Gerçek kişi olması halinde, notJr
tasdik
li
imzabeyannaınesi.
!1
4,1,3,2, Tüzel kiŞi oIması haIinde, iIgisiııe
göre tüzJ k'rİ,d; oftaklan, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel
kiŞiliğin Yönetimindeki görevlileri be'iirten soıı duruınu
Ticaret Sicil Gazetesi veya bu l-ıususları
!orİ..ı.
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imzasirküleri.
',.yrikeden
+'l'4, ldarl Şaıtnaıne'niıı l0 uncu maddesinin (a), (b),
(c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan
durumlarda
olunmadığına ilişkin yazılı taahhütırame.
1 l | Ş"||i ve içeriği Idari Şarıııamedc belirIenen ıeklif nıektubu
içeriği İdari Şartııaınede belirIcnen geçici ,",ninut.
1 ] 9 İ.\''ve
+' l ' /, lnale Konusu ıŞın taırraını veYa
bir klsmı alt yüklenicilere yaptırılmayacağına
ilişkin taalıhütııame,
J
4.1.8. lhale dokiimanının

satın alındığına dair belge.
4'2' Ekonomik ve nrali
Yeterliğe iIiŞkİn belgeler v-e bu belgelerin taşıması gereke'ı kriterler
4.2.1. Bankalardan teıırin eclilecek belgeler:
KöYlere Hizınet Götürme Birliği Bağaıılığına
ait T.C. ZiraatBankası Sivaslı
şubesi TRl7 0001 0005
geÇici teıııinat bedelinin yatırıldığına aai.

İİ';lllİ';İl'n-,:Jtİli,HTJiltrJ:sına

aero,t.,.yu ı-,",-ı,,,gi

4'3 Mesleki ve Teknik Yeterliğe iIiŞkin beIge ler
ve bu belgclerin taşıınası gereke'ı krilerler
4.3.1. İş dene_yin-ı belgeleri:

-

ileceğine dair Taahhütııaııe verilecektir
ise ait larafınıza ve

n ihale

k

Bu ihalede benzer iş olarak, her türiü clektrik işIeri
kabu| edilecektir.
5. İlıalel,c sadece yerli istekliler kaııIabileceklir.
4.4.

l.,1i

].l

l'l' ]ılck]:]el' lck]jJlc:'i:l:, ]ıeı lıiı' iş

klı Lt'ııliı-ı

\,:i;'.

n

iıı ıııij.liııı jjt ]ııı jt j,iı]cııı]crj iç:ıı ıc].]jf,çtii]cıı
l-ıirjııı
'ı;,',rı.,.,,,

.)};]İ:]]';:*';;ff]];],]';,:,T:;:§i:

] '.,j]:ı

Hj*i*ı,];;i,j;,,

çauıt

ıı

,,,,,,,.,,-ı,,,,ii

jlıat]aı.;:ı

,,,, i.,r,.,,; i.]",

bccJcliıi %,]'ıiııdeıı az c,ılıı,ıaı-ı-ıalı tizcrc
iieı-ıdi l,ıcIirielccekicri tııtarcia gecici
:;,l:::.l',::;,rekiil-eni]'leıi
teıııiııa1
l0' Vcı'ileıı tekIifleriıı geÇcrl ik siiresi. ilıale tarilıiııdcıı
i1 ibareı-ı cıı az 30 (ı-ıtuz)
1akr,iııı gi_inii
l 1. Ktııı

scırs

i_r..ı_ıır-ı

c-ı l

arak i lıal el,c tekI

i1'

r,eri

I

cılı-ı-ıalıdır.

enez.

iraxnx DUyURULuR.
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Kaymakam
Birlik Başkanı

