
T.C.

YENÌPAZAR KAYMAKAMLIGI 

YENÌPAZAR ¡LÇESi KÒYLERE HÌZMET GÔTÜRME BÌRLÌGÌ BAÇKANLIGINDAN

ìhale  ìlan i

¡DARENÌN ADI Yenipazar ¡Içesi Kòylere Hizmet Gotürme Birligi
¡HALENÌN ADI Yenipazar ¡Içesi Nasuhlar -  Daniçment Grup Kòyleri Mevcut ¡çme 

suyu Terfili ¡sale Hatti Bakim Onarimi
NITELIGI Nasuhlar -  Dani§ment Grup Kòyleri Mevcut ¡çme suyu Terfili ¡sale 

Hatti Bakim Onarimi
m ìktari 1) 1 adet Terfili ¡sale Hatti Su Temin l§i
AÇIKLAMA 1-Projede kullamlacak malzemeler TSE ve ISO 9000-9001 belgeli 

olacak, yònetmeliklere, ilgili idari ve diger teknik §artnamelere 
uygun yapilacaktir.
2-Avans verilmeyecek olup,talep edilmesi halinde hak edi§ler ¡1 Òzel 
idaresi Teknik Elemanlarinca inceleme sonucu hazirlanacak Hak 
Edi§ Raporlari dogrultusunda òdenebilecektir.

Ì§ÌN YAPILACAGI YERLER Yenipazar ¡Içesi; Nasuhlar - Dani§ment kòyleri
¡§E BA5LAMAVE BITÌRME 
TARÌHi

istekli yer tesliminin yapilmasina müteakip 60 (altmi$) takvim günü 
içerisinde i§i bitirmek zorundadir.

¡HALEYE katila B UM E 
5ARTLARI VE ¡STENÌLEN 
BELGELER

a) Tebligat için adres beyam ve ayrica irtibat için telefon ve 
varsa faks numarasi ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuati geregi kayitli oldugu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasi veya Meslek Odasi belgesi;

1) Gerçek ki§i olmasi halinde, ihaleye iliçkin ilk ilanin 
yapildigi yil içerisinde ahnmi§, Ticaret ve/veya Sanayi Odasi veya 
Meslek Odasina kayitli oldugunu gosterir belge,

2) Tüzel kiçi olmasi halinde, ttizel kiçiligin siciline kayitli 
bulundugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasindan ihaleye iliçkin ilk 
ilanin yapildigi yil içerisinde almmi§, tüzel kiçiligin sicile kayitli 
olduguna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili oldugunu gòsteren imza 
beyannamesi veya imza sirküleri;

1- Gerçek ki§i olmasi halinde, noter tasdikli imza 
beyannamesi

2- Tüzel ki§i olmasi halinde, mevzuat geregi, ilgisine gòre 
tüzel ki§iligin ortaklari, üyeleri

ve kuruculari ile tüzel ki§iligin yònetimindeki gòrevlileri belirten son 
durumu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlari tevsik 
eden belgeler ile tüzel ki§iligin noter tasdikli beyannamesi

d- 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 Sayili Resmi Gazete de 
yayinlanan Kòylere Hizmet Gotürme Birligi ìhale Yònetmeliginin 11. 
Maddesinde belirtilen ìhale di§i birakilma durumu bulunmadigina 
dair yazili taahhütname.

e- §ekil ve içerigi §artnamede belirtilen teklif mektubu. 
f) Teklif Edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere geçici 

/f^n iinat veya teminat mektubu
\  g) Vekaleten ihaleye katilma halinde, istekli adina katilan 

kiçinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza 
Xbeyalnnamesi.

h) Ìhale dokümam satin aldigina dair belge .



i) ¡§ Deneyim Belgesi 
Teklif edilecek bedelin % 70'i(Yuzdeyetmi5i) oranmda 

ger?ekle§tirdigi veya % 50'si oranmda denetlendigi veyahut yonettigi 
idarece kusursuz kabul edilen ¡5 veya benzer ¡5 ile ilgili deneyimini 
gosteren belgelerinden herhangi bin, i§ deneyimi olarak istekli tarafindan 
teklif edilen bedelin % 50'i (Yuzdeelli) oranmda ihale konusu ¡5 veya 
benzer ijlere ait tek sozle§meye ili§kin i§ deneyim belgesi istenir. 
k) Isteklinin ortak giri§im olmasi halinde §ekli ve igerigi bu 
§artnamede belirtilen i§ ortakligi veya konsorsiyum beyannamesi.
1) ihaleye sadece yerli istekliler katilabilecektir.
m) Verilen Tekliflerin gegerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren
60(altmi§) takvim gunu olacaktir.
m) Teklifler 04/10/2016 saat 13:30'a kadar bizzat istekli, kanuni 
temsilcileri ve tuzel ki§ilerde yetkili ki§iler tarafindan idareye verilir. 
Faks, Posta veya iadeli taahutlu olarak verilen teklifler kabul 
edilmeyecektir. idareye verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 
alinamaz.
ojistekliler tekliflerin, mal kalem-kalemleri i?in teklif birim fiyatlar 
uzerinden vereceklerdir. ihale sonucu, uzerine ihale yapilan 
istekliyle mal kalemi-kalemleri igin teklif edilen birim fiyatlarin 
farpimi sonucu bulunan toplam bedel uzerinden birim fiyat 
sozle§mesi imzalanacaktir.
O) Kurumumuz 2886 sayili Devlet Ihale Kanunu, 4734 Sayili Kamu 
ihale Kanunu ve 4735 sayili Kamu Ihale Sozle§meleri Kanununa tabi 
olmayip, Koylere Hizmet Goturme Birligi Ihale Yonetmeligine 
tabidir. ilgili Yonetmeligin 34. Maddesi dogrultusunda ihale yapip 
yapmamakta serbesttir.

¡HALE DOKUMANININ 
GORULECEGI YER

ihale dokumam ve §artnameleri Yenipazar Kaymakamligi ilfeOzel 
idare Miidurlugunde hizmet veren Koylere Hizmet Goturme 
Birliginde gorulebilir ve aym yerden, Ziraat Bankasi Yenipazar 
§ubesi TR570001001434279368465001 Nolu iBAN'nina 150,00TL 
dosya bedeli yatirilarak temin edilebilir.

¡HALE TARiHi VE SAATi 04/10/2016 Sail Saat 14:00
¡HALE YERi Yenipazar Kaymakamligi Toplanti Salonu
SON TEKLiF VERME TARiH VE 
SAATi

04/10/2016 Sail Saat 13:30

TEKUFLERiN NEREYE 
VERiLECEGi

ilfe Ozel idare Mudurlugunde hizmet veren Koylere Hizmet 
Goturme Birligi Ba§kanligina teslim edilecektir.

ADRESi il^e Ozel idare Mudurlugu Cumhuriyet Meydam Hiikiimet Konagi 
Kat: 2 Yenipazar /BiLECiK

TELEFON 0 228 431 22 14
FAKS 0 228 43122 16
iHALETURU Agik Ihale Usulu /^ ' f  \



T.C.

YENÌPAZAR KAYMAKAMLIGI 

YENÌPAZAR l'LÇESi KÔYLERE HÌZMET GÔTÜRME BÌRLÌGÌ BA$KANLIGINDAN

¡HALE ìlan i

ÌDARENÌN ADI Yenipazar îlçesi Kòylere Hizmet Gòttirme Birligi
IHALENÌN ADI Yenipazar Belkese-Tohumlar ¡çme suyu grup kòyleri Belkese 

kòyiinden Tohumlar Koyüne terfili isale hatti su temim i§i

NITELIGI Belkese-Tohumlar içme suyu grup kòyleri Belkese kòyiinden 
Tohumlar Koyüne terfili isale hatti su temim i§i

MIKTARI 1) 1 adet Terfili isale Hatti Su Temin ¡§i
AÇIKLAMA 1-Projede kullamlacak malzemeler TSE ve ISO 9000-9001 belgeli 

olacak, yònetmeliklere, ilgili idari ve diger teknik §artnamelere 
uygun yapilacaktir.
2-Avans verilmeyecek olup,talep edilmesi halinde hak edi§ler II Òzel 
Idaresi Teknik Elemanlarinca inceleme sonucu hazirlanacak Hak 
Edi§ Raporlari dogrultusunda òdenebilecektir.

¡§ÌN YAPILACAGI YERLER Yenipazar ilçesi; Belkese-Tohumlar kòyleri
¡§E BA5LAMAVE BÌTIRME 
TARÌHÌ

ìstekli yer tesliminin yapilmasina müteakip 60 (altmi§) takvim günü 
içerisinde i§i bitirmek zorundadir.

ÌHALEYE KATILA BÌLME 
5ARTLARI VE ¡STENÌLEN 
BELGELER

a) Tebligat için adres beyani ve ayrica irtibat için telefon ve 
varsa faks numarasi ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuati geregi kayitli oldugu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasi veya Meslek Odasi belgesi;

1) Gerçek kiçi olmasi halinde, ihaleye iliçkin ilk ilanin 
yapildigi yil içerisinde alinmiç, Ticaret ve/veya Sanayi Odasi veya 
Meslek Odasina kayitli oldugunu gosterir belge,

2) Tiizel ki§i olmasi halinde, tiizel kiçiligin siciline kayitli 
bulundugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasindan ihaleye iliçkin ilk 
ilanin yapildigi yil içerisinde alinmiç, tiizel kiçiligin sicile kayitli 
olduguna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili oldugunu gòsteren imza 
beyannamesi veya imza sirküleri;

1- Gerçek ki§i olmasi halinde, noter tasdikli imza 
beyannamesi

2- Tiizel ki§i olmasi halinde, mevzuat geregi, ilgisine gòre 
tiizel ki§iligin ortaklari, üyeleri

ve kuruculari ile tiizel ki§iligin yònetimindeki gòrevlileri belirten son 
durumu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlari tevsik 
eden belgeler ile tiizel ki§iligin noter tasdikli beyannamesi

d- 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 Sayili Resmi Gazete de 
yayinlanan Kòylere Hizmet Gòtiirme Birligi ihale Yònetmeliginin 11. 
Maddesinde belirtilen ihale di§i birakilma durumu bulunmadigina 
dair yazili taahhütname.

e- $ekil ve içerigi §artnamede belirtilen teklif mektubu.
f) Teklif Edilen bedelin % 3 iinden az olmamak iizere geçici 

teminat veya teminat mektubu
g) VekaletérTHialeye katilma halinde, istekli adina katilan 

ki§inin noter taisdikli] vekaletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesi. ( /A



h) ¡hale dokümam satin aldigina dair beige .
i) l§ Deneyim Belgesi

Teklif edilecek bedelin % 70'i(Yüzdeyetmi§i) oranmda 
ger^eklejtirdigi veya % 50'si oranmda denetlendigi veyahut yönettigi 
idarece kusursuz kabul edilen i§ veya benzer i? ile ilgili deneyimini 
gösteren belgelerinden herhangi bin, i? deneyimi olarak istekli tarafindan 
teklif edilen bedelin % 50'i (Yüzdeelli) oranmda ihale konusu i§ veya 
benzer i§lere ait tek sözlejmeye ilijkin i§ deneyim belgesi istenir. 
i) ¡steklinin ortak giri§im olmasi halinde §ekli ve igerigi bu 
§artnamede belirtilen i§ ortakligi veya konsorsiyum beyannamesi. 
j) Ihaleye sadece yerli istekliler katilabilecektir. 
k) Verilen Tekliflerin ge?erlilik siiresi, ihale tarihinden itibaren 
60(altmi§) takvim günü olacaktir.
1) Teklifler 04/10/2016 saat 13:30'a kadar bizzat istekli, kanuni 
temsilcileri ve tüzel ki§ilerde yetkili ki§iler tarafindan idareye verilir. 
Faks, Posta veya iadeli taahütlü olarak verilen teklifler kabul 
edilmeyecektir. Idareye verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 
alinamaz.
m)istekliler tekliflerin, mal kalem-kalemleri i?in teklif birim fiyatlar 
üzerinden vereceklerdir. ¡hale sonucu, üzerine ihale yapilan 
istekliyle mal kalemi-kalemleri igin teklif edilen birim fiyatlarin 
carpimi sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat 
sözle§mesi imzalanacaktir.
n) Kurumumuz 2886 sayili Devlet Ihale Kanunu, 4734 Sayili Kamu 
¡hale Kanunu ve 4735 sayili Kamu ¡hale Sözle§meleri Kanununa tabi 
olmayip, Köylere Hizmet Götürme Birligi ¡hale Yönetmeligine 
tabidir. ilgili Yönetmeligin 34. Maddesi dogrultusunda ihale yapip 
yapmamakta serbesttir.

¡HALE DÖKÜMANININ 
GÖRÜLECEGi YER

¡hale dökümam ve §artnameleri Yenipazar Kaymakamligi ¡l?e Özel 
¡dare Müdürlügünde hizmet veren Köylere Hizmet Götürme 
Birliginde görülebilir ve aym yerden, Ziraat Bankasi Yenipazar 
§ubesi TR570001001434279368465001 Nolu ¡BAN'nma 150,00TL 
dosya bedeli yatirilarak temin edilebilir.

¡HALE TARÌHi VE SAATÌ 04/10/2016 Sali Saat 15:00
¡HALE YERÌ Yenipazar Kaymakamligi Toplanti Salonu
SON TEKLÌF VERME TARÌH VE 
SAATÌ

04/10/2016 Sali Saat 13:30

TEKLÌFLERÌN NEREYE 
VERiLECEGI

¡Ige Özel ¡dare Müdürlügünde hizmet veren Köylere Hizmet 
Götürme Birligi Ba§kanligina teslim edilecektir.

ADRESI ilge Özel ¡dare Müdürlügü Cumhuriyet Meydani Hükümet Konagi 
Kat: 2 Yenipazar/BÌLECÌK

TELEFON 0 228 431 22 14
FAKS 0 228 431 22 16
¡HALE TÜRÜ Agik ¡hale Usulü •• ' -



T.C.

YENÌPAZAR KAYMAKAMLIGI 

YENÌPAZAR ÎLÇESÎ KÖYLERE HIZMET GÖTÜRME BÍRLÍGÍ BAÇKANLIGINDAN

¡HALE i LA NI

¡DARENiN ADI Yenipazar ¡Içesi Kòylere Hizmet Götürme Birligi
¡HALENÌN ADI Yenipazar ilçesi Karahasanlar Köyü Evsel Atik Su Dogai Aritma 

Tesisi ¡§i
N ITE LIG I Karahasanlar Köyü Evsel Atik Su Dogai Aritma Tesisi ¡§i
MÌKTARI 1) Evsel Atik Su Dogai Aritma Tesisi ¡§i
AgKLAMA 1-Projede kullamlacak malzemeler TSE ve ISO 9000-9001 belgeli 

olacak, yönetmeliklere, ilgili idari ve diger teknik §artnamelere 
uygun yapilacaktir.
2-Avans verilmeyecek olup,talep edilmesi halinde hak edi§ler il Özel 
idaresi Teknik Elemanlarinca inceleme sonucu hazirlanacak Hak 
Edi§ Raporlari dogrultusunda ödenebilecektir.

Ì§ÌN YAPILACAGI YERLER Yenipazar ilçesi; Karahasanlar Köyü
¡§E BA$LAMA VE BÌTIRME
tarìhi

istekli yer tesliminin yapilmasina müteakip 60 (altmi§) takvim günü 
içerisinde i§i bitirmek zorundadir.

ìhaleye katila bìlm e

§ARTLARI VE ÌSTENÌLEN
belgeler

a) Tebligat için adres beyani ve ayrica irtibat için telefon ve 
varsa faks numarasi ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuati geregi kayitli oldugu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasi veya Meslek Odasi belgesi;

1) Gerçek ki§i olmasi halinde, ihaleye iliçkin ilk ilanin 
yapildigi yil içerisinde alinmiç, Ticaret ve/veya Sanayi Odasi veya 
Meslek Odasma kayitli oldugunu gosterir belge,

2) Tiizel kiçi olmasi halinde, tiizel kiçiligin siciline kayitli 
bulundugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasindan ihaleye iliçkin ilk 
ilanin yapildigi yil içerisinde alinmiç, tiizel kiçiligin sicile kayitli 
olduguna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili oldugunu gösteren imza 
beyannamesi veya imza sirküleri;

1- Gerçek k¡§¡ olmasi halinde, noter tasdikli imza 
beyannamesi

2- Tüzel k¡§¡ olmasi halinde, mevzuat geregi, ilgisine göre 
tüzel ki§iligin ortaklari, üyeleri

ve kuruculari ile tüzel ki§iligin yönetimindeki görevlileri belirten son 
durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlari tevsik 
eden belgeler ile tüzel ki§iligin noter tasdikli beyannamesi

d- 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 Sayili Resmi Gazete de 
yayinlanan Kòylere Hizmet Götürme Birligi ihale Yönetmeliginin 11. 
Maddesinde belirtilen Ihale di§i birakilma durumu bulunmadigina 
dair yazili taahhütname.

e- §ekil ve içerigi §artnamede belirtilen teklif mektubu. 
f) Teklif Edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere geçici 

teminat veya teminat mektubu
V g) Vekaleten ihaleye katilma halinde, istekli adina katilan 
kitinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza 
bewannamesi.

1 . h) ihale dokümani satin aldigina dair belge .
- 'y  i) i§ Deneyim Belgesi
/  Teklif edilecek bedelin % 70'¡(Yüzdeyetm¡5¡) oramnda



gerg:ekle§tirdigi veya % 50'si oranmda denetlendigi veyahut yonettigi 
idarece kusursuz kabul edilen i§ veya benzer ¡5 ile ilgili deneyimini 
gosteren belgelerinden herhangi biri, i§ deneyimi olarak istekli tarafindan 
teklif edilen bedelin % 50'i (Yuzdeelli) oranmda ¡hale konusu i§ veya 
benzer i§lere ait tek sozlesmeye ili§kin ¡5 deneyim belgesi istenir. 
k) ¡steklinin ortak giri§im olmasi halinde §ekli ve i?erigi bu 
§artnamede belirtilen i§ ortakligi veya konsorsiyum beyannamesi.
I) ihaleye sadece yerli istekliler katilabilecektir.
m) Verilen Tekliflerin gegerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren
60(altmi§) takvim giinu olacaktir.
m) Teklifler 04/10/2016 saat 13:30'a kadar bizzat istekli, kanuni 
temsilcileri ve tiizel ki§ilerde yetkili ki§iler tarafindan idareye verilir. 
Faks, Posta veya iadeli taahutlti olarak verilen teklifler kabul 
edilmeyecektir. Idareye verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 
alinamaz.
o)istekliler tekliflerin, mal kalem-kalemleri i?in teklif birim fiyatlar 
iizerinden vereceklerdir. ihale sonucu, uzerine ihale yapilan 
istekliyle mal kalemi-kalemleri ¡gin teklif edilen birim fiyatlarin 
garpimi sonucu bulunan toplam bedel uzerinden birim fiyat 
sozle§mesi imzalanacaktir.
O) Kurumumuz 2886 sayili Devlet ihale Kanunu, 4734 Sayili Kamu 
ihale Kanunu ve 4735 sayili Kamu ihale Sozle§meleri Kanununa tabi 
olmayip, Koylere Hizmet Goturme Birligi Ihale Yonetmeligine 
tabidir. ilgili Yonetmeligin 34. Maddesi dogrultusunda ihale yapip 
yapmamakta serbesttir.

IHALE DOKUMANININ 
GÖRÜLECEGI YER

Ihale dökümam ve §artnameleri Yenipazar Kaymakamligi IlgeOzel 
idare Müdürlügünde hizmet veren Köylere Hizmet Götürme 
Birliginde görülebilir ve aym yerden, Ziraat Bankasi Yenipazar 
§ubesi TR570001001434279368465001 Nolu iBAN'nma 150,00TL 
dosya bedeli yatirilarak temin edilebilir.______________________

IHALE TARI HIVE SAATI 04/10/2016 Sail Saat 16;00
IHALE YERI Yenipazar Kaymakamligi Toplanti Salonu
SON TEKLIF VERME TARIH VE 
SAATÌ

04/10/2016 Sail Saat 13:30

TEKLIFLERIN NEREYE 
VERiLECEGI

il?e Özel Idare Müdürlügünde hizmet veren Köylere Hizmet 
Götürme Birligi Ba§kanligina teslim edilecektir.___________

ADRESI il$e Özel idare Müdürlügü Cumhuriyet Meydani Hükümet Konagi 
Kat: 2 Yenipazar /BILECIK ____  _____________________

TELEFON 0 228 431 22 14
FAKS 0 228 431 22 16
IHALE TURU Agik Ihale Usulü


