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ı<Öynns 202| ; ,\SI_ANPiNARl. SAYIı[ly[ır \/[l t.ALı,c]Öı.tı rÖyıı.ni iç,vıl SlJYt '

],()]\lI,ı\t.Al{lN,\ c;tlxı,ş I:Nl:tt.li sıNtt.\l.t K[_ülil. ]l.\,tA 1,Il().ll,Si l,ıplııı işi açık ilıale usulü ile ihale

edilecektir, İlıaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

[ - ldarenin
a) Adresi : Karataş Mah. Kaymakamlık Sokak no:37 Toprakkale/OSMANİYE
lı) Telefon ve fal<s numarası :03286332245 - 03286333|87
ı;) Elektronik posta adresi (varsa) :

:Z - lhale konusrı yapım işinin
a) Niteliği türi.i ı,e miktarı : Aslanpınarı Köyü (l8.5 kWe ve 25.6 kWp gücünde) , Sayhüyük Köyü (15

l<We ve 22,4 kWp gücünde) r,e Lalegölü Köyü (l8.5 kWe ve32,0 kWp gücünde) içme suyu pompa|arına
(:ii.lneş Enerjisi Slantrali kurulma yapım işi .Detaylar teknik şartnamede belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer : Toprakkale İlçesi Aslanpınar,Sayhüyük ve Lalegölü Köyleri
c) İşin stiresi : İşe lıaşlama tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.

.j - İhalenin
a) Yapılacağı yer : Toprakkale Kaymakamlığı Toplantı Odası
b) Tarihi ve saati : 01 ,11.2021 Pazartesi günü saat:1 1:00

4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) I'ebligat içiıı adres beyaırı; iı.yrıca iı-tibat için telefbn nLınıarası ve tiıks ııLııııarası ile elektronik posta

acl resi.
t,ı ) [)ıı şartııaı-necle belirleııeı-ı geçici teır-ıinait.

c )'I-eklif verlııeve y,etkili rılduğurıtı gösteren İmza Beyaı-ıııaıncsi veya İnıza SirkLileri.
l- Gerçek kişi oJ.ıııası halinde, noter tasdikli iııza beyaırnaınesi.
'.Z-Tiızel kişi olı-ııası haliııde, ilgisine göre tiizel kişiliğin ortakları. iiyeleri veya kuructıları ile tüzel kişiliğin
,,,,önetimiırdeki görevlileri belirten soır durumu gösterir Ticaret sicil Gazetesi veya bı"ı hlısusları tevsik ederı

lıelgeler ile ttizel kişiliğin noter tasdikli ımza sirküleri.
ı: ) I(IJGB İhale Yönetn,ıeliğinin l 1. madclesiııde sal,ılan durlıııılarda olunırıadığına ilişkin taahlrütname
d 1 Vckaleteır ilıııley,e katılına halinde. istekli adına lratılaıı kişiıriıı ı-ıoter tasdikli vekaletnaııesi ile noter
ıasdikli itııza bc,) ııılı-ıaıı-ıesi.
ı: ) Vcrgi borciı ı,,oktıır belgesi
l',ı Il,ıale clokiııııanıııııı sııtııı a[ıııdığıııa dair belge

) SGK lıorcu y,cıktı-ır belgesi
) Şekli ,n,e içeriği bıı Şartı-ıan-ıecle belirleı,ıeıı teklif ıırektııbı-ı.

) 
'I'icarct sicil 1ıazetesi

ı )N4evzı-ıaı_ı gercği kal"ıtlı oldtığıı Ticaret ve/ve1,,ır Sanal,i Ocjası Belgesi.
J)Ceıçeli kişi tılnıası halinde. iik ilaıı i,e),a i[,ıale tarihiııiı-ı içeı,isiııcle bı"ıluırcluığı"ı yılda alıırnrış ilgisine giire
.l'icaret ve/r,eya Iiaırayi Odasına veya ilgili Meslek Odasııra kal,ıth olcluğıınu gösterir belge.
.l)'I'üzel kişi olnıası i-ıalinde. mevzuatı gereğittizel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu "ficaret ve/veya
iiaırayi Odasında.n, ilk ilan veya ihale tarihiı-ıin içerisinde bı-ılundı-ığtı yılda alıırnıış, tüzel kişiliğin sicile
l:ay,ıllı olduğuıra dair belge,
lylesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeier :

.i ) İş Denc1,,inı l}elgcsi : İş deneyimi belgeleri toplamı olarak minumum : 0.5 Mw güneş enerji santrali
}/apmış olmak veya Yliklcnici Fiı,ırıa daha öııce n,ıiııuıııııııı 0.5 Miv Otf'-Grid Fotovoltaik Giiııeş eneı,ii
:isrcıııi r;.ıptığıııi.ı iluir iş [,,itiı,ınc helge siııi İ.lııel e srıııacak[ır.
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lı. ) Istekliniıı C)rgaı-ıizasyoıı Yapısı :

İstt-klinin il-ıale kontıstı işi yeriı,ıe gelirebilııesi içiıı aşağıda nitelik vc sayıları belirtilen tekırik
persoııeli işı1,,eriı-ıde buIrındı-ırn,ıay,ı taalrhi,it eclecel<tir. .Aşağıcia özelliklcri belirtilen tel<ni]< persoııeliıı

i stck l i tanıı1l ııdan i ı-ı-ızal aıııı-ıı ş l i stes i cle stınulacııktır.

Adet Pozisyon

Şantiye Şefi

Mesleki Ünvan Mesleki Özellik

l (Bir)

Elektrik veya
Elektrik_
Elektronik
Mühendisi

3 (üç) yıllık
mezun olmak

:i - İhale; Birlik jthale Yönetmeliği gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.
t1 - a) Açık ihale usulünde teklifler yazı|ı olarak yapıhr. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan
sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın
)/aptştırılan yeri istekli tarafindan imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı
ııeya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir
:ıarfa konularak kapatıhr. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas
olarak göstereceği açık adresi ı,e teklifin hangi işe ait olduğu yıız,ı|ır.
b) Teklif mektulbunda ihale belirtilmesi, dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin teklif edilen
bedelin rakanı ve ya^ ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazınt1 silinti, düzeltme
tıulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazı|mak suretiyle yetkili kişilerce
imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif
rııektuplannın istekli tarafindan imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul
eıdildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yan ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan
|ıerhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve
tıiç yapılnıamış sayılır.
?'- İlraleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8l - İhale dokümanına Köylere Hizmet Götürme Birliğinden ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif
r,'erecek olanlarırı ihale dökümanını satln almaları zorunludur. İhale dökümanı 500 TL (BeşyüzTürklirası)
k arşılığı verilmektedir.
l0 - İstck]iler tcklifleriı-ıi.iş kaleıııleı,i için teklif edileıı birinı liyatlarıı1 çarpımı soıluclı buluııan toplam beclcl
tlzcriı'ıdcıı teklil'birim lil,at şeklincle r,ereceklertlir. İl,ıaleıi kazıınaıı tlrn-ıa ile birinı fiyat sözleşıı-ıe
inızıılıınacaktı r.

l1 - Teklifler; 01.1|.202I Pazartesi günü saat 10:00'a kadar Köylere Hizmet Götürme Birliğine
verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
12 - İstekliler teklif edilen bedelin en az o/o3'd- tutarında kendi beİirleyecekİeri oranda geçici teminat
vereceklerdir.
l3 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren enaz30 takvim günü olmalıdır.
14 - Ortali girişinıle,r ihaley,c tekli1- veremel,ecektir.
l5 - Bu ihalede fiyat farkı verilıneyecektir.
l6 - Birliğimiz2886ve4734 sayılı Kanunlaratabii olmayıp,28.04.2007 tarihve 26506 sayılı Resmi
Ciazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli
tespitte serbesttir 21 .10,2021
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