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Dinar İlçesi 28 Köyde Köy İçi Kilitli Beton Parke ve Bordür Yapım İşi
Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

l-idarenin

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

d) Elektronik posta adresi (varsa)

e) İlgili personelin adı soyadı/unvanı

z-lhelp 3gıu§ryeprısjşıı!

a) Niteliği, tüni, mikları

b) Yapılacağ yer

c) İşe başlama tarihi

d) İşin süresi

3Jhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götiirme Birliği Başkanlığ

: Dinar Kaymakamlığı K.H.G.Birliğ Hükümet Konağ Kat: 3 -DİNAR

:0.272.353 50 82 - 0.272.353 29 84

: _--

: Felzi ŞEN - Birlik Müdürü

:Açık İhale - Birim Fiyat - 28 Köyde Kilitli Beton Parke ve Bordür Döşeme işi
Parke 24.500 m2 - Bordür 7.200 m
:Dinar İlçesine bağlı Akçin, Akgür1 Akpınarlı, Alpasrslar1 Avdan, Bademli, Belenpınar,
Bülüçalaı1 Çapalı, Çayılsttl, Cerityaylası, Çobansaray, Dikici, Gençali, Kabakh Karahacıllı,
Karakuyu, Karataş, Aktopralç Pınarlı, Tugaylı, Yapağlı, Yeşilçat, Yeşilhüy,tik, Yüksel, Doğanlı,
Yıpralq Kadılar Köylgri
:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren l0 (on) gün içinde de yer teslimi yapılarak işe
başlanabilecektir.
:Yer tesliminden itibareıı 75(Yetmişbeş) takvim günüdür.

:Dinar Kaymakanılığı Toplantı Salonu

:26.0'7.2O|9 Cuma günü Saat: l5.00

4_İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak krilerler:
4. l-İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1- Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannanıesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannaınesi,
2)Ttize| kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğiıı ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten

son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4. 1.2- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve eki birim fiyat cetveli
4. 1.3- Şekli ve içeriği İdari Şaıtnamede belirleııen geçici teminat,
4.1.4_ İhale Konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamayacağna dair yazılı taahhütname.

4.1.5_ Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 11 nci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (D, (g) re (ğ) bentlerinde sayılan

durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
4. 1.6- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.2._ Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2. l.-İş deneyim belgeleri:
isteklinin son 10 yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında Kaıııu veya özel sektörde sözleşme bedelinin eı azo/o70'i oranında gerçekleşlİrdİği

veya %50'si oranında veyalıut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif
edilen bedelin 7o70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesi
4.2.2.Bu ihalede benzer iş olarak Benzer İş Gruplarından A GRUBU ALT YAPI İŞLERİ V Grup İşleri Kabul Edilecektir.
4.4.3.|hale konusu iş veya benzer işe denksayılacak mtihendislik veya ınimarhk bölüm[eri; lNŞAAT VEYA MİMARLIK'tr.
5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6_İhale dokumanı Dinar Kayınakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresiırde görülebilir ve 1.000,00 (Bin)TL karşılığı aynı

adresten temin edilebilir. İhaleye leklifverecek olanlann ihale dokilınanını satın almaları zonınludur. İstekliler ihale doküman bedelini Dinar

ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınıı TR86 000l 0000 2332 9049 4850 03 Nolu Banka Hesabına da ödeyerek doki'ıman satın

alabilirler.
7_ Teklifler 26.07.20!9 Cuma günü Saat: 10:30'a kadar Diııar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Bİrliği, Birlik Müdürlüğüne

verilecektir.
8-istek1iler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kaleınleri için teklifedilen birim fiyatların çarpımr sonucu bulunan loplanı bedel

üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri içinteklifedilen biriın fiYatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklifbirim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
09_İsteklilerteklifettikleri bedelin o/o3 ünden az olmanrak üzere kendi belirleyecekleri lutarda geçİcİ temİnat vereceklerdir.

10_ Verilentekliflerin geçerlik süresi, ihaletarihinden itibareıı enaz6O (Atmış)takvim günü olmalıdır.
l l-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
12-ıhale alan istekliden ihale bedeliııin 0/o6'sı oranında kesin teminat alınacaktır.
13_a) İş bitirilmiş ve geçici kabulü yapılmış olsa dahi işe ait ödemeler İller Bankasınca yapılacaktır.

tİ İİ Özel iau.".iİ"k rit elenıanlaİınca yapılacak koııtroller soııucuııda düzenlenecek hakediş ve Yapını İşleri Geçici Kabul Tulanağına

istinaden ödemeler yapılacaktır,
l4_Birlik ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

15_ıhale köylere Hizmet Götürme Birligi İhale yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaklır
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Dinar İlçesi Koyleri Fosseptiklerin Tel Örgü ile Emniyete Alınması Yapım İşi
Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1-Idareıig

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

d) Elektıonik posta adresi (varsa)

e) İlgili personelin adı soyadı/unvanı

2-ıhale konusu vapım isinin

a) Niteliği, türü, miktan

b) Yapılacağ yer

c) İşe başlama ıarihi

d) İşin suresi

3-ihalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığ

: Dinar Kaymakamlığı K.H.G.Birliğ Hükümet Konağ Kat: 3 -DINAR

: 0.272.353 50 82 - 0.272.353 29 84

.....

: Fepi ŞEN - Birlik Müdürü

:Açık İhale * Betonarme Direk ve Tel Kafes ile lrvhalama -Birim Fiyat -l9 Adet

:Dinar İlçesine bağlı Kabaklı, Tugaylı, Cerityaylası, Yüksel, YeşilhüyüIq Sütlaç (2 Adet), çürüklü,
Dombay, Aktoprak, Gençali, Tekin, Akçaköy,Çapalı,Yapağlı, Çakıcı, Yeşilçat (2 Ade0 ve Pınarlı
Köyleri
:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren l0 (on) gün içinde de yer teslimi yapılarak işe

başlanabilecektir.
:Yer tesliminden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.

:Dinar Kaymakamlığı Toplantı Salonu

:26.0'1.2019 Cuma günü Saat: 1 1.30

4_İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesiııde uygulanacak kriterler:

4. l-İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
+. 1. l_ Tetlif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannaınesi veya imza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
zjıtizeı kişİ olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten

.o., ju-.u gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlan tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.2_ Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenenteklifmektubu ve eki birim fiyat cetveli

4.1.3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici tenrinat.

4. ı,4_ İhale Konusu-işin tamamı veya bir tısmı alt yüklenicilere yaptırılamayacağına dair yazılı taahhütname.

4.1.5- Köylere Hizmet Gottırme eirıikıeri İhale Yonetmeliğinin 11 nci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan

durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4. 1.6- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.2.- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekeıı kriterler:

4.2. l.-İş deneyim belgeleri:
isteklinin.on ıo y,iiçir.,de yurt içiııde ve yurt dışında Kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en azo/oll'i oranında gerÇekleŞtirdiği

veya o/o5g,si or-rrrdu veyaı.ı* yonettlgi idaİece kusu.ruz kabul eİilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneYimini gösteren ve teklif

edılen bedelin oo70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesi

4.2.2.Buihalede benzer iş olarak Benzer İş Gruplanndan A GRUBU ALT YAPI iŞı-ıni ıv.crup işleri Kabul Edilecektir.

4.4.3.ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak nıühendislik veya mimarhk bölümleri; İNŞaer VEYA MiMARLIK'Iır.
5-İhaleye sadece yerli istekliler kalılabilecektir,
6_ihale dokümanİ Dinar Kaymakamlığı Köylere Hiznıet Götürme Birliği Başkanlığı adresinde görülebilir.ve 500,00 (BeşYüz)TL kaŞılığı

aynı adresten temin edilebilİr. ihaleye'teklifverecek olanlann ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İstekliler ihale doküman bedelini

Dinar İıç"ri Köylere Hizmet Gotüİme Birliği Başkanhğının TR86 0001 0000 2332 9049 4850 03 Nolu Banka Hesabına da ödeyerek

doküman satın alabilirler.
7_ Teklifler 26.07.20|9 Cuma günü Saat: 1O:30'a kadar Diırar Kayınakanılığı Köylere Hİzmet Götürme Birliğİ, Birlİk Müdürlüğüne

verilecektir.
8_istekliler tekliflerini, her bir iş kalenıinin miktarı ile bu iş kalemleri için teklifedilen birim fiyatlann ÇarPımı sonucu bulunan toPlam bedel

ür;;;; ;.;.ktir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kalenıinin miktarı ile iş kalemleri iÇin teklif edilen birim fiYatların

çarptmt sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklifbirim fiyat sözleşme imzalanacaktt.

ö9_ıstekliler teklif ettikleri bedelin o/o3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10_ Verilen teklifleriıı geçerlik süresi, ihale tarihinden ilibaren eı,ı az 60 (Atınış) lakvinı günü olmalıdır.

l l-Konsorsiyunı olarak ilraleye teklif veremezler.
l 2-ihale alan istekliden ihale bedeliııiıı 0/o6,sı oranında kesin teıııiııat alıııacaktır.

l3_Dinar İlçesi sınırları içerisinde idare tarafından istenileır köylerde iş. artışı veya iş değişikliği YaPılacaklır.
13-a) iş bitirilnıiş ve geçici kabulü yapılııış olsa dahi işe ait ödenıeler İller Bankasıııca yapılacaktır.-- 

;İ iİ ö..İ İau.".iİ.t.,ıt 
"ı"-unıu.,n.u-yapılacak 

kontroller soııucunda düzeıılenecek hakediş ve Yapım işleri GeÇici Kabul Trıtanağına

istinadeıı ödemeler yapılacaktır.
14-Birlik ihaleyi yapıp yapınamakta, ihale saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

ı5_ihale Köyle;e Hizmet Götürme Birliği İhale yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaklır
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Diııar İlçesi 2 Adet Okul Bakım Oırarım Yapım İşi
Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

l -idareırin

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

d) Elektronik posta adresi (varsa)

e) İlgili personelin adı soyadı/unvanı

z-ibalcloıuşu:CIııqjşu!
a) Niteliğ, türü, miktarı

b) Yapılacağ yer

c) İşe başlama tarihi

d) İşin stlresi

3-!he!eı!ı

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğ Başkanlığı

: Dinar Kaymakamlığı K.H.G.Birliğ Hükümet Konağı Kat: 3 -DİNAR

: 0.272.353 50 82 - 0.272.353 29 84

: --_

: Feyzi ŞEN - Birlik Müdünl

:Açık İhale - 2 Adet (Menderes İlkokutu ve Göçerli Köyü Ortaokulu) Onarım Yapım İşi

:Dinar İlçe Merkezi ve Göçerli Köyü

:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren l0 (on) gün içinde de yer teslimi yapılarak
başlanabilecektir.
:Yer tesliminden itibaren 3O(Otuz) takvim günüdür.

:Dinar Kaymakamlığı Toplantı Salonu

:26.07.20|9 Cuma günü Saat: 1 1.0O

4_İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygrılanacak kriterler:
4. l-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannaınesi veya İmza Sirküleri;

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

son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.2- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve eki birim fiyat cetveli
4.1.3- Şekli ve içeriğ İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4. 1.4_ İhale Konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamayacağına dair yazılı taahhütname.

4.1.5_ Köylere Hizmet Götürme Birlikleri lhale Yönetmeliğinin ll nci maddesinin (a), (b), (c), (ç) (d), (") (0, (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
4.1.6- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.2.- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşınıası gereken kriterler:
4.2. 1.-İş deneyim belgeleri:
İsteklinin son l0 yıl içinde 1urt içinde ve 1urt dışında Kamu veya özel sektörde sözleşıne bedelinin en az o/o70'i oranında gerçekleştirdiğİ

veya %50'si oranında veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif
edilen bedelin o/o70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesi
4.2.2.Buihalede benzer iş olarak Benzer İş Gruplarından B GRUBU ÜST YAPI (BİNA) İŞLERI II. ve III. Grup lşleri Kabul Edilecektir.
4.4.3.İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya miınarlık bölünrleri; iNŞAAT VEYA MİMARLIK'Iır.
5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6_İhale dokümanİ Dinar Kaymakanılığı Köylere Hizmet Götürnıe Birliği Başkanlığı adresinde görülebilir ve 250,00 (İkiYüzElli)Tl karşılığı
aynı adresten temin editebiİr. İhaleyJteklifverecek olanlann ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İstekliler ihale dokUman bedeliııi

Diııar İlçesi Köylere Hizmet Götürıne Birliği Başkanlığnın TR86 0001 0000 2332 9049 4850 03 Nolu Banka Hesabına da ödeyerek

doküman satın alabilirler.
7_ Teklifler 26.01.20|9 Cuma giinü Saat: 10:30'a kadar Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, Birlik Müdürlüğllne
verilecektir.
8- İstekliler tekliflerini, anahtar teslim götürü bedel vereceklerdir. İhale sonucu üzerine iha|e yapılan istekliyle anahtar teslim götürü bedel

üzerinden sözleşme imzalanacaklır.
Q9-İstekliler teklif ettikleri bedelin o/o3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10_ Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.
1 l-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
l2-ıhale alan istekliden ihale bedelinin 0/6'sı oranında kesin teminat alınacaktır.
l3-a) İş bitirilmiş ve geçici kabulü yapılmış olsa dahi işe ait ödemeler, ödeneğinin İl Özel İdaresince Birliğİmiz bütçesine aktarılnıasına

nıüteakip yapılacaklır.
b) İl-Özeİ İdaresi teknik elenıanlarınca yapılacak kontroller sonucunda düzenlenecek hakediş ve Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağına

istinaden ödemeler yapı lacaktır.
l4-Birlik İhaleyi yapıp yapmamakta, ihale saatinden önce ihaleyi ipıal etmekte serbesttir.

l5-İhale Köylere Hizmet Götürme Birliği lhale Yönetmeliği hükiimlerine göre yapılacaktır.
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Dinar İlçesi Çamlı Köy 59 .'Betonarme İçme.Suyu Deposu ve Çüniklü Bağcılar Köyleri
İsale Hattı Yenileme İnşaatı Yapım İşi
Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1-idarenin

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

d) Elektronik posta adresi (varsa)

e) İlgili personelin adı soyadı/unvanı

z-İla!ç-ksg§uJcgrn işi!i!
a) Niteliği, türü, miktan

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

d) İşin sliresi

3-ihalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götıirme Birliğ Başkanlığı

: Dinar Kaymakamlığ K.H.G.Birliği Hüküme1 Konağı Kat:3 -DİNAR

:0.272.353 50 82 - 0.272.353 29 84

: -_-

: Feyzi ŞEN - Birlik Müdürü

:Açık İhale - Betonarme ve İsale Hattı-Anahtar Teslim GOttirtl Bedel 2 Adet

:Dinar İlçesine bağı Çamlı ve Bağcılar, Çürüklü Köyleri

:sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren l0 (on) gün içinde de yer teslimi yapılarak işe

başlaıabilecektir.
:Yer tesliminden itibaren 60(Atmış) takvim günüdür.

:Dinar Kaymakaınlığı Toplantı Salonu

:26.07.2019 Cuma günü Saat: 16.00

4_İhaleye katılabilnre şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. t-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

l) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
zİ ııİ"ı kişİ olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğn 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 ve eki birim fiyat cetveli

4. 1.3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4. 1.4_ |hale Konusu işin tamamı veya bir krsmı alt yüklenicilere yaptırılamayacağına dair yazılı taahhütname.

4.1.5- Köylere Hizmet Gottırme Birlikleri İhaıe Yönetmeliğinin 11 nci maddesinin (a), (b), (c), (ç) (d), (e) (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan

durumlarda olunmadığına ilişkin yazıh taahhütname.

4.1.6- İhale dokümanınuı satın alındığına dair belge.
4.2._ Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerİn taşıması gereken kriterler:

4.2. l.Jş deneyim belgeleri:
İsteklinin .o, ıo y,İiçinde yurt iginde ve yurt dışında Kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az o/o'70'i oranında gerÇekleŞtirdiği

veya o/o50,si o.*rndo r.yutut yor-,"ttlgi idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu İş veya benzer işlerle ilgili deneYimini gösteren ve teklif

edılen bedelin o/o70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin lş Deneyim Belgesi

4.2.2.Buihalede benzer iş olarak Benzer İş Gruplarından e cnueu ALT YAPI iŞı-ınİ ııı ve IV Grup İşleri Kabul Edilecekıir.

4.4.3.İhale konusu iş veya benzer işe denksayılacak mühendislik veya mimarlık bölünıleri; İNŞAAT VEYA MiMARLIK'Iır.
5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6lhale"dokümanİ oinar rayrnakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinde görülebilir.ve 500,00 (BeŞYüz)TL kaŞılığı

aynı adresten temin edilebilir. ihaleye-teklifverecek olanlann ihale dokümanını satın almaları zorunludur. istekliler ihale doküman bedelini

İır* lıç".l Köylere Hizmet Götühe Birliğ Başkanlığının TR86 0001 0000 2332 9049 4850 03 Nolu Banka Hesabına da ödeyerek

dokünıan satın alabilirler.
7_ Teklifler 26.07.20|9 Cuma giinü Saat: 10:30'a kadar Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, Birlik Müdürlüğüne

verilecektir,
8_ İstekliler tekliflerini, anahtar tesıim götürü bedel vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapıları istekliYle anahtar teslim götürü bedel

üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
09_ıstekliler tekıif ettikleri bedelin o/o3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri lutarda geçici teminat vereceklerdir,

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvİm günü olmalıdır.

l l-Konsorsilnım olarak ihaleye teklif veremezler.
l2lhale alan istekliden ihale bedelinin 0/o6,sı oranında kesin teminat alınacaktır.

l3_a) İş bitirilmiş ve geçici kabulü yapılmış olsa dahi işe ait ödemeler İller Bankasınca yapılacaktır.

uj İİ Or"ı İo-"rıİ"t"it 
"ı".unıu.,n".-yupılaçak 

kontroller sonucunda düzenlenecek hakediş ve Yapım İşleri GeÇici Kabul Tutanağına

istinaden ödemeler yapılacaliır.
l4-Birlik İhaleyi yapıp yapmamakta, ihale saatinden önce ihaleyi iptal etmekle serbesttir.

ıs-İhale Köyle;e Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğ hükümlerine göre yapllacaktır.
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