
irrarB iraxı
»iNen KAyMAKAvrrıĞı

xöyr,nnn uizıınrcr çörünryır n inr,iĞi na şxaNr,rĞı

Dinar İlçesi 2 Adet Okul Bakım Onarım Yapım
Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İşi

1Jdarenin

a) Adı
b) Adresi
c) Telefon ve faks numarası

d) Elektronik posta adresi (varsa)

e) İlgili personelin adı soyadı/unvanı

2 -1be!9i9!g§uJeprld§! nta

a) Niteliğ, tilrü, miktan

b) Yapılacağ yer

c) İşe başlama tarihi

d) İşin süresi

3-b4!e!ı!4

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğ Başkanlığı

: Dinar Kaymakamlığ K.H.G.Bifıiği Hükümet Konağ Kat:3 -DiNAR

: 0.272.353 50 82 - 0.272,353 29 84

: ---

: Feyzi ŞEN - Birlik Müdürü

:Açık İhale - 2 Adet (Yeniyol llkokuıu B Blok Zemin Kat Katorifer Tesisatı Tamiratı ve Haydarlı
YBO ve Pansiyon Kalorifer Kazanlan Değişimi İşi) Okul Bakım Onanm Yapım İşi
:Dinar llçe Merkezi ve Haydarlı Kasabası

:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde de yer teslimi yapılarak işe
başlanabilecektir.
:Yer tesliminden itibaren 30(Otuz) takvim günüdür.

:Dinar Kaymakanrlığı Toplantı Salonu

:09.08.2019 Cuma günü Saat: l5.45

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kıiterler:
4.lJhaleye katılnıa şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannanıesi veya İmza Sirküleri;

l ) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2)Tnzel kişi olınası halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten

son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlan tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4. 1.2- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu
4.1.3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Geçici Teminat.
4.1.4- İhaleKonusuişintaıııamıveyabirkısmıAltYüklenicilereyaptırılamayacağınadairyazılıTaalüütname.
4.1.5- Köylere Hİzmet Götürıııe Birlikleri İhale Yönetnıeliğinin 11 nci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d) (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
4. 1.6- İhale Dokünıanının satın alındığına dair belge.
4.2.- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2. l,-İş deııeyim belgeleri:
İsteklinin son 10 yıl içinde yurt içiııde ve yurt dışında Kamu veya özel §ektörde sözleşme bedelinin en azo/o'l}'i oranında gerçekleştirdiği

veya %50'si oraıırnda veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif
edilen bedelin o/o70 oraıından az olmanıak üzere tek sözleşıneye ilişkin İş Deneyim Belgesi
4.2.2.Pıı ihalede benzer iş olarak Benzer tş Gruplanndan C GRUBU SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TEsİsAT İşLERİ II. Grup işleri
l.MADDE Kabul Edilecektir.
4.4.3,İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölünıleri; MAKİNE'Iır.
5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6lhale dokünıaııı Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinde görülebilir ve 500,00 (BeşYüz)TL kaşılığı
aynı adfesten temin edilebilir. İhaleye teklifverecek olanların ihale dokünıanını satın almalan zoruııludur, İstekliler İhate Doküman Bedelini
ve Geçici Teıninat Bedelini Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının TR86 00Ol 0000 23329049 4850 03 Nolu Baıılta
Hesabuıa da ödeyerek doküınan satın alabilirler.
7- Tek-lifler 09.08.2019 Cuma giinü Sıatı 14:45'e kadar Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, Birlik Müdürlüğüne
verileceiiir.
8- İstekliler tekliflerini, anahtar teslim götürü bedel vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslim götürü bedel
üzeriııden sözleşme iınzalanacaktır.
O9lstekliler teklif ettikleri bedelin o/d ünden az olınamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
l0- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvinı günü olmalıdır.
l l-Konsorsilum olarak ihaleye teklif veremezler.
l2-ıhale alan istekliden ihale bedelinin o/o6'sı oranında kesin teminat alınacaktır.
l3-a) İş bilirilmiş ve geçici kabulü yapılmış olsa dahi işe ait ödemeler, ödeneğinin İt Özel İdaresince Birliğimiz bütçesine aktarılınasına
müteakip yapılacaktır.

b) İl Özel ldaresi teknik elenıanlarınca yapılacak kontroller sonucunda düzenlenecek hakediş ve Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağtna
istiııaden ödenıeler yapılacaktır.
l4-Birlik İhaleyi yapıp yapmamakta" ihale saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
l5-İhale KOylere Hizmet Götürnıe Birliğ İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır.
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Dinar Ilçesi Uluköy Köyu Sentetik Çim Yüzeyli Halı Saha Yapım

Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

işi

1-Idarçııı
a) Adı
b) Adresi

c) Telefon ve faks nıımarası

d) Elektıonik posta adresi (varsa)

e)İlglll personelinin adı, soyadı/
unv:ıru

z-lhale tonusu vapım islft
a) Niteliği, ttirü miktan

b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama urihi

d) İşin siiresi

3-İhalenin
a) Yapılacağ yer

b) Tarilıi ve saati

: Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götiirme Birliği Başkanlığ
: Dinar Kaymakamlrğı K.H.G.Birliği Hiikümet Konağı Kat:3 -DİNAR

:0.2'72,353 50 82 - 0.2'72.353 29 84

:---
: Feyzi ŞEN - Birlik Müdüni

:Açık İhale - Yapım İşi - l Adet Sentetik Çim Yiizeyli Halı Saha

Yapım İşi
:Dinar Uluköy Köyü
:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip l0 (On) gi.irı içinde yer teslimi
yapılarak işe başlanacaktır.
:Yer tesliminden itibaren 60 (Atrruş) takvim giinüdil(.

: DinarKaymakamlığı Köylere Hizmet Göttlrme Birliğ Başkanhğı
Toplantı Salonu

: 09.08.2019 Cuma Saat: l5.00

4_İlıaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1-İlıaleye katrlnıa şartları ve istenilen belgeler: 
.

q.ı.z- ı.tıifr".nıeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya|mza Sirküleri;

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

zİıtr"ıkişi olması haliııde, İlgisine gore tüzel kişilİgin ortakları, üyeleri veya kuruculan ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten

,on ir-., gjsterir Ticaret sıcıı-cazetJsı, bu bilgiİerin tamammrn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması lıalinde, bu bilgilerin tümünii

gostermek üzİre ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiŞiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

İ.1.3- Koyı.r. Hiİmet Götürme Birlikleri İhale Yonetmeliğinin 11 nci maddesiııin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (0, (g) r" (ğ) bentlerinde sayılan

durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4.1.4- Şekli ve içeriğ İdari Şartnamede belirlenenteklifıııektubu
4.1.5- Şekli ve içeriği İdari Şartııamede belirlenen geçici teminat.

4. 1.6_ ihale Konusu-işin tamamı veya bir kısmı alt ytlklenicilere yaptırılnıayacağına dair Alt Yüklenici Taahhütnamesi.

4. 1.7- İhale dokümanuıuı satın alındığma dair belge.
4.2._ Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerİn taşıması gereken kriterler:

4.2. l.-İş deııeyim belgeleri:
irt.kıirrin .oİ ıo y,İiçinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya özel sektörde sözleşme bedeliniıı en az o/o70'i oranında gerÇekleŞtirdiği

veya %5O,si orr1rndu u.yaı1ut yonettlgi idarece ku.ursuz kabul eİilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini göster€ıı ve teklif

edılen bedelin o/o70 oranındaı az olmaıırak üzere tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesi

4.2.2.Bıihalede benzer iş olarak Benzer İş Gruplanndan B GRUBU ÜsT YAPI iŞİ-İnİ rauuİ Edilecektir.

4.2.3.İhale koııusu iş reya benzer işe denk'sayılacak millıendislik veya mimarhk bölümleri ; İNŞaeT'tır.
4.3-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
4.4_İhaıe doküm-İ »irr- Kaymakaınlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinde görülebilir ve 500,00 (BeŞYüzi)TL KarŞılığı

aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifverecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

+]+.l_istekliler Nakit Geçici Teminat veya İhale Doküman Bedelini Dinar llçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığırın

TR86 00O 1 OO00 2332 9049 4850 03 nolu banka hesabına da yatırabilirler,

4.S_Teklifler 09.08.2019 Cuma Saat: 14.45,e kadar Dinar Kaymaiamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğtine verileceklir.

4.6_İstekliler tekliflerini, aııahtar teslim gölürü bedel üzerinden verecektir. İhale soııucu, üzerine ihale yapılan istekli ile aııahtar teslim götürü

bedel üzeriııden sözleşme imzalanacaktıı.
4.7lstekliler teklif ettıkleri bedelin o/o3 üııden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir,

4.8- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren eı az 3o (otuz) takviın güııü olmalıdır.

4.9-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
4.1O-ihale alan istekliden ilıale bedelinin o/o6,sı oranında kesin teminat alınacaklır.

+.iı.ı_iş bitirilmiş ve geçici kabulü yapılmış olsa dahi işe ait ödemeler, ödeneğinin İl Özel İdaresince Birliğimiz bütÇesine aklarılıııasına

ınüteakip yapılacaktır.
c.ı ı.z-iİ öz.ı loa...i teknik elemaıılarınca yapılacak kontroller sonucunda düzenlenecek hakediş ve YaPım İŞleri GeÇici Kabul Tutanağına

istinaden ödemeler yapılacaktır.
4.12_Biılik lhaleyi yapıp yapmamakta, ihale saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

4.l3_İhale xoylere llzmit Öotürm" Birliği lhale Yönetmetiğ hüküınlerine göre yapılacaktır.


