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Taşköprü organize sanayi Bölgesi yönetim kurulu Başkanlığı

iHaı-p iı.aNı

l aŞk(iPı'Li Orgaı-ıizc Saııal,i tsölgcsi İçıne Suyu Yapım İşi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir

ı-]darçıü
a) Adresi

b) felefon v,c faks nLııııarası
c) [-.lekıı,oııik posta adresi
(varsa)

: Harmancık Mah. Muzafferettin Gazi Cad. No:2 Taşköprü /
Kastamonu (Taşköprü Belediye Başkanlığı)

:0(366) 4l1 |0 58 - l36
: kastaınoııtıtaskopruosb@gınai l.com

2-İIıale koı-ıusıı yapını isinin
a) NiteIiği, ttirü, ıniktarı : Taşköprü organize Sanayi 1 Adet Sondaj Üzeri Terfi Binası ,1 Adet

85 nıt Beton Zarf .l Adet 200 mt Dere Geçidi , 1 Adet Terfi Hattı ve
I)iğer İınalatlar " l Adet Motopomp ve Fitinksleri

b) \'ııl,ıılacaAı 
_ı eı, Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi

c) İŞe baŞlanıa tarihi : Sözleşrı-ıeııin yapı|dığının tebliğ tarihinden itibaren 5(Beş) gün içinde
rer tesIiıni y,apılarak işe başlaııacaktır.

d) İşin siiresi : Yer tesliı,ııiııclen itibaren 45(Kırkbeş) takviın günüdür.
J-İlıaIeıı iıı

a) YaPılacağı rcr :'I'aşköpriJ İlçesi Belediye Birıası Encümen Toplantı Salonu
b)'I'arihi ve saati :08110/2020 Perşembe günü Saat: l0:00'da
4-İtıaleYe katıIabilıne şartları ve isteııi|eıı belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılnıa şartları ve isteııilen belgeler:
4.1.1. Tebligat iÇin adres beyaı-ııı ayrıca irtibat için telefon numarasl ve faks numarası ile elektronik posta
acjres i .

-1.1.2. \,1cızııiılı uercği karıtlıtıldıığıı Iicaret ve/ve1 a Saııayi Odası Belgesi.
1.1,2.1. CcrÇelı kiŞi olıllası l'ıaliııde^ ilıaley,e ilişkin ilk ilaıııı-ı yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya
Saııav i Odas ı ııa l<aı,ı tl ı rılduğtıı,ı ıı gösterir bel ge.
4.1.2.2. 'ttizcl kiŞi olılrası halinde, ınevztıatı gereğitüzel kişiliğin siciliııe kayıtlı bulunduğu Ticaret velveya
SanaYi Odasıııdaıı ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığıyıl içerisinde alınmış, tİzelkişiliğiniiciıe kayıtlı
olduğuııa dair belge.
4.1.J. Teklif ıeıı]ıe)e _ıetkili tıldrığuıııı göstereıı İıııza Reyaııııaırıesi vey,a İmza Sirkiileri.
4.1.J.l. CJeı'Çck kiŞi tilıııası l-ıiıliııde" ı-ıtıter tascjikli iııız_a beviıı-ıı-ıaıııesi.
4.1.3.2. l'iiz-cl IiiŞi tlll)lası llaliııdc. ilgisiııc göı,e ti,izel kişiliğin oıtakları, üyeleri ve kıırucuIarı ile tüzel kişiIiğin
röııetiılıiııticlii !ıöruı lılcri belirtcıı stııı duruııııı gösterir l'icaret Sicil Gazeİesi veya bu hususları tevsik eden
belgeler ile tiizel kişiliğin noteı tasdikli inıza sirkLileri.

4.1.4. ihale tarihi itibari ile Vergi ve Sigoıta Borcu Yoktur yazısı .

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif ıııektubu.
4.1.6. Şekli l'e iÇeriği İdari Şartııaıııede belirleııen. Teklif edilen bedelin eııazo/o3 oranında kendi
belirleveceklcri ıııiktarda geçici ıeıııiııat
;1.1.7.(ieÇici teı]ııııalııı ııakit olaralı vaıırı|ıııası iıaliııcje l6000l02 nolu Taşköprü Halk Bankasındaki geçici
tcıııİııiıt l-ıe sıı[ıııııı \ atııılacaktır.
't.1.8.ihale dokiiılıaııı 250,00 l'L olııp,'faşköpri] ilçesi orgaııize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün Taşköprü



Halk Bankasıntla bı-ı lunaıı l 6000 l 02 nolu lıesabıııa yatırılacaktır.
4.1.9.Oırağı oldıığıı veya l-ıissedarı bıılunduğıı tüzel kişiliklere ilişkin beyanname
4.1.10. Tiizel l,iŞi istekli taraflndaıı sı"ıııuIaıı iş deııeyin-ı beIgesinin, ayı-ııİüzel kişinin yarısından fazla hissesine
salıiP ortağııla ait olı-ııası halinde sı-ıı-ıulacaI< iş deneyiın belgesiı-ıiı-ı başka birtüzelkişiye kullandırıImayacağına
i lişkin taa|ıhiitnaıı-ıe.
ı1.1.1l- Vekaleteıl i|ıalel'e katılıııası lıaliııde. istekli adıııa katılaı-ı kişiııiıı notertaktiklivekaletnaınesi ile noter
taktikli iınziı [ıe_r aııııaınesi
1.1.12- ortali uiriŞiııılerde ortak girişiınleri olıışturan gerçek ve tüzel kişilerin (b),(c),(d),(l) ve (k) bent|erindeki
bcIgeIeri a\ rı a_\ rı sunı,ı-ıaları geı.ekiı..
,t.1.1J.İstekliııiıı oı'tak girişiııı ı.,ılıı-ıası lıaliııclc şeklı ve içeriği bıı şaılııaınede belirlenen iş ortaklık beyannamesi

'1.2. Ikonoınilr -Meslelri ve'I-elınik yeterliğe ilişkin belgelerve bu belgelerin taşıması gereken kriter|er.

4.2.|- İş Deneyiıı-ı Belgeleri

a)iŞ lVlesleki ve tekıiik 1ererliğe ilişkiıı belgelerve bu belgeleriı-ı taşıması gerekeır kriterler:

İstekliıliıl. soıı Onbeş (l5) yıl içiııde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme
bedelinin en aZ yiizde Etli (%50)'i oranıııda gerçekleştirdiği veya yİzde Elli (%50) orun,ndu
denetlediği veYalrut yönettiği, idarece kusursuz kabul edilen ilıale konusu iş veya her türlü kamuda
taınaııılaııııŞ bı-ıIuııduğu yapıını İnşaat iş|eri ile ilgili deneyimiııi gösteren ve tektif edilen bedelin
Yi-izde HIli (%50) oraı-ııırdaıı az olınamak tizere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

.., .b)İİ deıleliııı belgesi 1eı'iııe cliploıııalarıııı suııır-ıak suretiyle ihaleye girecek olan ınühendisler için,
[Jniversiteleriı-ı ıı-ıiiheııdislik laktilteleriniı-ı iı-ışaat mülıendisliği bölüınünden mezun gerçek kişilere ait
diPlonıaIar ilıale kiıntısıı iş ve beı-ızer işlere denk sayılacaktır. Bu kişiler mezuniyet belgeLri ile birfikte ozel
sektörde ıı-ıeslekleriı-ıi icra ettiklerini tevsik edeı,ı ilgili ıneslek odası kayıt belğesini veya kamuda
nıeslekleri ıı i icra etti k leriııe da ir h izınet ç izel geleri n i vermek zorı.ıııdad ır.

1.2,2. Bu ihalec]cbeırzerişolırrak A/Vgrubıı(İçnıe-kullanmasuyuvekanalizasyonişleri)yer
ıistti Ye r altı sııliıırıa i,e kaııalizasvcıı-ı tesisi iırşaatları.

4.2.3-İŞ deneyiırıini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini
ortaya koyaıı ve Yapıın İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde ya^hesas ve usullere göre
düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş yönetme belgesi ve
iş deıretlenie bel gesidir.

5-İhale kcıııtısıı isiıı l,ıir [,ıöliiıııti ı,acla taıııan-ıı alt r,iikleııicilere yaptır ılaııaz.
6. llıalelc ııdcec _ıcı,li istekliler katılabilecektir
7-1haIc doki.iıııaııı I'aşköpı,ti İlçı"si Beledil,e binası OSB Müdürlüğüııdeıı görülebilir.
8- İadeli taal-ıhtitl|i posta vasıtasıy,la veya beıızeri şekilde yapılaca_*k ınürağatlar değerleııdirıneye
alırııııayacaktır.
9- İstekliler tekliflerini, Iıer bir iş kaleminin ıniktarı ile bıı iş kaleııleri için teklif edilen biriın fiyatların çarpımı
SonLlcu btılunalı ttıPIaı'ı-ı bedel i.izerindeıı vere,cektir. İlıale sonLıctı. üzerine ihale yapılan istekliyİe her iş kal'eminin
ıniktarı ile ıŞ kalcıl-ıleri içiıı teklif edilen biriın ilvatların çarpımı soı-ıucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif

b İ ri ın fİl,at si)ıleşıııç i ı ıızır l aı-ıacakt ı r.

l0. lşiıı taı)ıtııııı içiıı te k|ıt'r,crilecektir.
ll. Verilen teklilleriıı geçerlik süresi, ihale tarihinden itibareıı eııaz60 takvim günü olmalıdır.
l2-İdare Kaınu İhale Kanuııuııa tabi olınayıp İlıale yapıp yapmaınakta serbesttiİ.
1 3. İhale dokümanı nda belirti lmeyen hususlara ilanİarda yer verilmemiştir.
l4-Bu iş için avans verilmeyecektir.



l5-Ieklif ı,ı-ıcktııbrı" bir zarfa koı-ıı.ıluıp kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya
ticaret tıııvtıılı ile haı-ıgi işe ait olduğu yazı|t.Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır,
kaşesi veya nrülirü basılır.Bu zarl'geçici teıninata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye
katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır.Dış
zarfın üzerine istek]inin adı veya soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği
açık adresi ve teklifln haııgi işe ait oldugu yazılır.
l6-1ıkonoı,ııik açıdaıı cn avanta.jlı teklif. en di.işük fiyat esasına göre belirlenecektir.

Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanlığı


