
iırarn iı,a,Nı

»iNan KAyMAKAıvıı,ıĞı
röyı,nnn rrizıınr çörünıvın giRliĞi naşxaNrıĞı

Dinar Uluköy İköğretim Okulu Güçlendirme Yapım İşi

Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin
a)Adı
b)Adresi
c)Telefon ve faks numarası
d)Elektronik posta adresi
(varsa)

e;İlgili personelin adı
soyadı/unvanı

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü, miktarı
b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi

d) İşin süresi

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati

4-ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uYgulanacak

kriterler:
4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:.

+.ı.ı-retlif vermeye yetkili olduğunu göstİren İmza Beyannamesi veyal,;mza Sİrkülerİ;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

zjıuze|kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veYa kurucuları ile tüzel

kişiliİin y<ınetimdeki görevlileri uelirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veYa bu hususları

tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikliimza sirküleri.

4.|.2- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu

4.1,3_ Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Geçici Teminat.

4.|.4- ihale Konu.., işin tamamı veya bir kısmı Alt Yüklenicilere yaptırılamaYacağına dair Yazı|ı

Taahhütname.
4,1.s-Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ihale Yönetmeliğinin 11 nci maddesinin (a), (b), (c), (Ç),

(d), (e), (Ö, (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazıl.ı taahhütname.

4.1.6- İhale Doktlmanının satın alındığına dair belge,

4.2.- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

a.2. 1 .-İş deneyim belgeleri:
İsteklinin son 10 yiı ıçirra" yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya özel sektörde sözleşme

bedelinin en az %70,i oİun,ndu gerçİkleştirdiği veya %50'si oranında veyahut yönettiği idarece "

kusursuz kabul edilen ihale konuİı iş ueya benİer işlerle ilgili deneyimini gösteren Ve teklif edilen

bedelin oh70 oranından azolmamak izere tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesi

4.2.2.Bıihalede benzer iş olarak Benzer İş Gruplaİından B GRUBU ÜSr Yepl (BİNA
\ 1

Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
Dinar Kaymakamlığı K.H.G.Birliği Hükümet Konağı Kat: 3 -

DİNAR
0272.353 50 82 - 0.272.353 29 84

Feyzi ŞEN - Birlik Müdürü

Açık İhale -Okul Güçlendirme, Bakım Onarım Yapım İşi

Dinar İlçesi Uluköy Köyü
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren l0 (on) gün içinde de

yer teslimi yapılarak işe başlanabilecektir.
Yer tesliminden itibaren 24O(İkiYüzKırk) takvim günüdür,

:Dinar Kaymakamlığı Toplantı Salonu
:29.I1.202| Pazartesi günü Saat: 15.30

II. VE III. Grup İşleri Kabul Edilecektir.
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4.2.3.Iha|e konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri;

iNşaar veya MiMARLIK'Iır.
4,3-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
4.4-İhale doktımanİ Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinde

görülebilir ve 750,00 (yediyüzelli)Tl karşİl,g, uyn adresten temin edilebilir. İhaleYe teklif
verecek olanların ihale dokümarunı satın almaları zorunludur. İstekliler İhale Doküman Bedelini

ve Geçici Teminat Bedelini Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının TR86

000l 0000 2332 g}4g 4850 03 Nolu Banka Hesabına da ödeyerek ihaleye katılabilir.
4.5-Teklifle r 29.1l .2021 pazartesi Günü Saat: l 5.30'a kadar Dinar Kaymakamlığı KöYlere Hizmet

Götürme Birliği, Birlik Müdürlüğüne verilecektir.
4.6-İsteklinin organizasyon yapmastna ve personel durumuna ilişkin belgeler

4.6,1. İnuı. oİı.tımanında belirtilen sayıda ve nitelikteki teknik personeli, ihale dokümanında

yazılı bulunan hükümler çerçevesinde bulundurmayı kabul ve taahhüt edildiğine dair Teknik
personel Taahhütnamesi

4,6.2 T ek,rıik Personel taahhütnamesinde bildirilecek olan teknik personel listesi

Adet Pozisyonu Meslek Unvanı
1 Mühendis/Yüksek Mühendis İnşaat Mühendisi

4.7-İstekliler tekliflerini, anahtar teslim götürü bedel vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale

yapılan istekliyle anahtar teslim götürü bedel üzerİnden sözleşme imzalanacaktır.

+.ı_ı.t.ı.ıiıer İeklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak izere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.
4.9-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Dosan) takvim günü

olmalıdır.
4.1O-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

4.1l_ihale aıan istekliden ihale bedelinin yo6'sı oranında kesin temınat alınacaktır.

+.ız_İ> |ş bitirilmiş ve geçici kabulü yapılmış olsa dahi işe ait ödemeler, İhale bedelinin dilimler

halinde hakediş b'az|ı Z|İrak İı Özel İdaresince Birliğimiz bütçesine aktarılmasına müteakiP

yapılacaktır.
b) Teknik Kontrollük Hizmetleri İl Özel İdaresi teknik personellerince yapılacaktır.

+.ıı-girıit ihaleyi yaplp yapmamakta, ihale saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

4.14_İhale K«ıylere rıLmet Ğ.ıttır.. Birliği İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yaPılacaktır.
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