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Ermenek ilgesi Kiiylerine Zeytin Fidanr Ahm iqi 28 Nisan 2007 ta:ihve 26506 sayrh Resmi
Gazetede Yayrnlanan K0ylere Hizmet Gdtiirme Birli[i ihale Y0netmeli[irre Gdre Agrk ihale Usulti
ile ihale edilecektir. ihaleye iliqkin aynntrh bilgiler agalrda yer almaktadrr:
ihale Kayrt Numarasr

f. idarenin

a) Adr

b) Adresi

z 20201 05

Karaman ili Ermenek ilgesi I(6ylere Hizmet Gdtiirme
Birligi Baqkanh[r

Hiikiimet Konafir Kat:6 Ermenel</KARAMAN
Tel: 0 (338) 716 23 2l Faks: 0 r(338) 716 23 2lc) Telefon ve faks numarasl

g) Elektronik posta adresi

d) ihale doktimarumn gdr0lebilece[i
internet adresi (varsa)

2. ihale konusu mahn
a) Adr, niteligi, ttirii ve
miktan

b) Teslim Yeri

c) Teslim Tarihi

3. ihalenin

a) Yaprlaca[r yer

b) Tarihi ve saati

3.1. Tekliflerin sunulacafr yer ve saat
a) Teklifin sunulaca[r yer: Karaman ili Ermenek ilgesi Kdylere Hizmet Gdtiirme

Birli[i
b) Son teklif sunma tarih ve saati 20.05.2020 Qarqamba giinti rsaat 14245

4. ihaleye katrlabilme qartlan ve istenilen belgeler ile yeterllik de[erlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katrlma gartlarr ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatr gere[i kayrth oldu[u Ticaret velveya Sanayi Odasr ya da Esnaf ve Sanatkdrlar
Odasr veya ilgili Meslek Odasr Belgesi.
4.1.1.1. Gergek kigi olmasr halinde, kayrth oldu[u Ticaret ve/veya Sanayi ,Odasmdan ya da Esnaf ve

Sanatkdr Odasrndan veya ilgili meslek odasmdan, ilk ilan veya ihale tarrihinin iginde bulundu[u
yrlda ahnmrq, odaya kayrth oldufiunu gdsterir belge,
4.1.1.2. Tiizel kiqi olmasr halinde, ilgili mevzuatr gere[i kayrth bulunduliu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundu[u yrlda ahnmtq, tiiLzel kiqili[in odaya kayrth
oldu[unu gdsterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu[unu gosteren imza Beyannamesi veya i;mza Sirkiileri.
4.1.2.1. Gergek ki gi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tuzel kigi olmasr halinde, ilgisine gdre tiizel kiqili[in ortaklan, tiLyeleri veya kuruculan ile
tiizel kiqili[in y0netimindeki gdrevlileri belirten son durumu gdsterir l]icaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamrrun bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasr halinrJe; bu bilgilerin ti.imiinti

g6stermek tizere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gdsteren belgeler ile tiizel kigilipin
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Ermenek ilgesi Kiiylerine Zeytin Fidanr.Ahm igi ihalenin nitelili,
tiirti ve miktarr bilgileri ihale doktimanmda y(er almaktadr.

Ermenek

Sdzleqme yaprlmasrndan itibaren 10(On) iq g0nii igerisinde teslim
edilecektir..

Ermenek Kaymakamhpr ve Birlik Baqkanh[r (Kaymakamhk Toplantr
Salonu) Hi.iki.imet Kona[r Kat:5 Ermenek/I(ARAMAN
20.05.2020 Qarqamba giinii, saat: 15:00
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noter tasdikli imza sirkiileri,



4.1.3. ihale tarihinde 28 Nisan 2007 tarihve 26506 sayrh Resmi Gazete'cle yaynlanarak yiirtirliile
giren Kdylere Hizmet Gottirme Birli[i ihale Y<lnetmeli[inin lf inci maddesinin 1. fikrasrnda yer
alan (a), (b), (c), (q), (d), (e), (f), (g), (g) bentlerinde sayrlan durumlarda olunmadrgrna iligkin
taahhi.itname verilecektir.
4,1,4, $ekli ve igeri[i idari $artname ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu.
4.1.5. $ekli ve igerili idari $artname ekinde belirlenen Gegici Teminata iliqkin Gegici Teminat
Mektubu veya Gegici Teminat Mektuplarr drqrndaki Teminatlann Karaman ili Ermenek ilgesi
Kdylere Hizmet Giitiirme Birlifii Bagkanh[rna ait Zirmt Bankasr Ermenek gubesi IBAN
TR3 100010001 76339007005001 nolu hesaba yatrnldr[mr gOsteren makbu:zlar,
4.1.6. Bu ilanrn 4.2 ve 4.3 iincti maddelerinde belirtilen, qekli ve igeri[i mal ahmr
uygulama ydnetmeli$inde dtizenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.7. Vekdleten ihaleye katrlma halinde, vekil adrna diizenlenmiq, ihaleye katrlmaya iligkin
onaylr vekdletname ile vekilin noter tasdikli imzabeyannamesi.
4.1.8. isteklinin ortak girigim olmasr halinde, gekli ve igerifii gartnamede belirlenen ig ortakh
beyannamesi.
4.1.9. ihale konusu ipin tamamr veya bir krsmr alt yiiklenicilere yaptrrtlamtr'-.
4.1.10. Orta[r oldu[u veya hissedarr bulundu[u tiizel kiqiliklere iligkin orterkhk hisse beyannamesi
4.1.11. ihale doktimarurun satm almdr[rna dair belge.
4.1.12. isteklinin ig ortakhfir olmasr halinde idari $artnamenin 7. maddesin.in (a),(b),(c),(i), (l)
bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakga ayfl ayfl verilmesi zorunludur.
4.1.13. Tebligat igin adres beyam; ayrrcavarsa irtibat igin telefon numarasn ve faks numarasr ile
elektronik posta adresi
4.2. Ekonomik ve mali yeterli[e iliqkin belgeler ve bu belgelerin taqrmarsr gereken kriterler:
idare tarafindan ekonomik ve mali yeterlili[e iligkin kriter belirlenmemigtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterlifie iliqkin belgeler ve bu belgelerin tagrmarsr gereken kriterler:
4.3.1. Sertifikah ve standart fidanlar igin dtizenlenen TTSMM Belgesi belgenin 2019 veya
yrllarrna ait olmahdrr.
5. Ekonomik agrdan en avantajh teklif sadece fiyat esasma gcire belirleneci:ktir.
6. ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
7. ihale doktimammn gdrtilmesi ve satm almmasr:
7.1. ihale dokiimanr, idarenin adresinde gririilebilir ve Karaman ili Ermen,ok ilgesi Koylere Hi
G<itiirme Birli[i Bagkanhlrna ait Ermenek Ziraat Bankasr $ubesi TR310001000176339007005
nolu hesabrna para yatrrrlarak 250,00.-TL (ikiyiizelliTiirklirasr) karqrh!1nda satm ahnabilir.
7.2.Ihaleye teklif verecek olanlarrn ihale dokiimamnr sattn almalart zorunludur.
8. Teklifler,20,05.2020 Qargamba giinii saat 14:45'e kadar Karaman il.i Ermenek ilgesi
Hizmet Grittirme Birlipi Baqkanhlr Hiikiimet KONAGI Kat:6 Ermen,:k/KARAMAN adresi
bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tiizel kiqilerde temsile yetkili kiqile,r tarafindan elden tesl
edilecektir. Posta ile veya iadeli taahhtitlii olarak teklif verilemez ve bu gekilde gdnderilen tekli
de[erlendirmeye almmaz.
f. istekliler tekliflerini, her bir iq kaleminin miktarr ile bu ig kalemleri igin teklif edilen biri
fiyatlarrn garprml sonucu bulunan toplam bedel iizerinden teklif birim fiyat geklinde veri
ihale sonucu tizerine ihale yaprlan istekliyle birim fiyat sdzlegme imzalanacaktr.
10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'iinden az olmamak izere kend.i belirleyecekleri
gegici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin gegerlik siiresi, ihale tarihinden itibaren en tv 60 (Alttmrg) takvim giiniidiir.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. ilan metninde belirtilmeyen hususlar igin ige ait idari ve teknik garrtnameler baplayrcr nite
taqr ve istekliler bu hi.iktimleri kabul etmig saytlrrlar.
14. Birlik Baqkanhpr 4734 sayir (ceza ve yasaklamalar harig) K.i.K.'na tabi de[ildir.
tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir.
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Birlik Bagkanr


