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Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
1 -idarenin

a) Adı
b) Adresi

c) Telefon ve faks numarası

d) Elektronik posta adresi
(varsa)

elİlgili personelinin adı,
soyadı/unvanı

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, tüni, miktarı

b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi

d) İşin süresi

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

4-İhaleye katılabilme şartları
uygulanacak kriterler:
4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

.

4. | .2_ Teklif vermeye yetkili olduğunu go Jeren |mza B ey annamesi v ey a |mza S irküleri ;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi,

zj ıızlıkişi olması halinde, İıgirir. göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yonetimindeki goreİlileri 6elirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaİet Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

goİtermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel

kişiliğin noter tasdik|i imza sirküleri,
q.\.ı| Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ihale Yönetmeliğinin l1 nci maddesinin (a), (b), (c),

(ç), (d), (e), (0, ig) ,. (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazı1,ı

taahhütname.
4. 1.4_şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu

a.1.5_§ekli ve iğeriği İdari şaıtnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.6_ihale Konusu işin tamamt veya bir kısmı alİ yutlenicilere yaptırılmaYacağına dair Alt

yüklenici Taahhütnamesi.

Dinar İlçesi Kapalı Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Yapım Işi

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

. 027 23 53 5082 - 027 23 532984

:---

: Feyzi ŞEN - Birlik Müdürü

:Açık İhale - Yapım İşi-l Adet Kapalı Sentetik Çim
Yüzeyli Futbol Sahası Yapım İşi
:Dinar Fatih Mahallesi TOKİ Bölgesi
:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 (On) gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır,

:Yer tesliminden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür,

: Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
Başkanlığı Toplantı Salonu

: 19.11.20|9 Salı Saat: 15.30

ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

,:i: li2



4.1.7-Iha|e dokümanınln satın alındığına dair belge.
4.2.-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken krİterler:

4.2.|. -Iş deneyi m belgeleri :

İsteklinin son lO yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya özel sektörde sözleşme

bedelinin en az o^70'i oranında gerçekleştirdiği veya o/o50'si oranında veyahut yönettiği

idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve

teklif edilen bedelin o/o7O oranından az olmamak izere tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim

Belgesi
q.z.z.gu ihalede benzer iş olarak Benzer İş Gruplarından B GRUBU UST YAPI IŞLERI
Kabul Edilecektir.
4.2.3.Iha|e konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri ;

iNşAAT'tır.
4.3-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
4.4-11ha|e dokümanı Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği BaŞkanlığı

adresinde gönilebilir ve 1.000,00 (Bin)TL Karşılığı aynı adresten temin edilebilir. IhaleYe

teklif verecek olanların ihale dokumanını satın almaları zorunludur.

4.4.l-İstekliler Nakit Geçici Teminat veya İhale Doküman Bedelini Dinar ilÇesi Koylere

Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının TR86 0OO1 0000 2332 9049 4850 03 nolu banka

hesabına da yatırabilirler.
4.5-Teklifler 19.1|.2019 Salı Saat: 15.30'a kadar

Götürme Birliği Müdürlüğüne verilecektir.
Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet

4.6-İstekliler tekliflerini, anahtar teslim götüni bedel

üzerine ihale yapılan istekli ile anahtar teslim

imzalanacaktır.

üzerinden verecektir. İhale sonucu,
götürü bedel üzerinden sözleşme

kendi belirleyecekleri

30 (otuz) takvim günü

4.7-İstekliler teklif ettikleri bedelin o%3 tinden az olmamak üzere

tutarda geçici teminat vereceklerdir.
+.g- Veİilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az

olmalıdır.
4.9-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler,

+. lO_ihale alan istekliden ihale bedelinin 0/o6'sı oranında kesin teminat alınacaktır.

+.ıı.ı-iş bitirilmiş ve geçici kabulti yapılmış olsa dahi işe ait ödemeler, ödeneğinin SPOR

ToTo Teşkilat naşkanİİgİnca Birliğimiz bütçesine aktarılmasına müteakip yapılacaktır.

+ İ ı.İ _işl, yrp,.İ aşa,İasında spbn ToTo Teşkilat Başkanlığının bildireceği şekilde ve

rahatça gorunetilec.k biçi.d.; işin yapımı aşamasında. mevcut alanda 5x2 m ebatlarında 1

aoet 
'reğtilat 

Başkanlığının geçici İeklamına yer verilecek, iŞin bitiminde sahada 5x2 m

ebatlarında 2 adetTeşkllat Balkanlıgının sabit reklam panosunda yer verilecek oluP, bu iŞlere

ait tüm giderler teklif bedeline dahil edilip yuklenici taahhıldtinde olacaktır.

+.İ İ.ı-iT özeı idaresi teknik elemanlarınca yapılacak kontroller sonucunda düzenlenecek

tuı.eaiş ve yapım İşleri Geçici KabulTutanağına istinaden ödemeler yapılacaktır.

+.İİşİrıiı. ihaıeyi ,ur,, yapmamakta, ihale saatinden önce ihaleyi iptaletmekte serbesttir,

+.lı_inuıe Koylere lıaİ"6tbotur.. Birliği ihale Yonetmeliği hükümlerine göre YaPılacaktır.
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