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iHALE iLANI

t'.c.
BA$MAKqI KAYMAKAMLIGI

KOYLERE HiZMET GOTURME BiRLiGi BASKANLIGI

ihale Kaylt Numarasr : 2020 / I
"BA$MAKQI iLQEMiZE BA6LI, CIGRI. YAKA, AKKECiLi, YUKARI BELI'ARLA. ASAGI

BEL I'ARLA VE YASSIOREN KOYLERiNh CUNE$ ENERJi POMPA SiSTEMi YAPIM i$i". NgIK ihAIC
usulii ile ihale edilecektir. ihaleye iligkin aynnhlr bilgiler aga[rda yer almaktadrr:
I - Idarenin

a) AdTesi : CULiSTAN MAH. HUKUMET KONA6I- BA$MAKQI / AFYONKARAHiSAR
b) Tefefon ve faks numarasr :0272 4112244 -0272 4 3189
c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - lhale konusu;aplrn iginin
a) Nitelili tiiri.i ve miktan : Qr!n, yaka, Akkegili, yukarr Beltarla, A'a[r Beltarla ve yassrtiren

Kiiylerine Giineq Enerji Pompa sistemi Yaprm i$i (Nitelili teknik gartnamcde betirtilen yaprm i9i)
b) Yaprlacalr yer: ilqemize balh 6 adet k6ye, er[n, yaia,,Lkkegili, vut<an Beltarla, Agair Beltarla ve

Yassrtiren Kiiylerine Giineg Enerji Pompa Sistemi Yaptm igi (Niteligi teknik gartnamede Leiirtilen yaplm
lst I

.' c) igin stiresi :Sdzlefme imzalandrlr tarihten itibaren | 5 (On beq) ig giinii igerisinde yer teslimi ve ige
baglama yaprlarak, yer teslimi tarihinden itibaren 90 (Doksan ) takvim grini.i igerisinde i$ tamam lanacaktlr.
3 - Ihalenin

a) Yaprlacagr yer : Bagrnakgr Kayrnakamlrlr Toplantr odasr-BA$MAKcv AFyoNKARAHisAR
b) Tarihi ve saati : 19.06.2020 t4:30

4 - Ihaleye Katrlabilmek igin isteklilerde Aranrlan $artlar, Belgeler ve yeterlik Kriterleri
Tebligat igin adres beyanl; ayrrca irtibat igin telefon nu,tturis, ve faks numarasr ile elektronik posta adresi.
Bu tartnamede belirlenen gegici teminat.

c ) Teklif vermeye yetkili olduEunu gdsteren imza Beyannamesi veya imza Sirkiireri.
l- Gergek kigi olmasr halinde. noter tasdikli imza beyannamesi.
2-'Iiizel.kigi.olmasl halinde, ilgisine gdre tiizel kigili[in orraklarr, iiyeleri veya kurucularr ile tnzel kigililin
ydnetimindeki giirevlileri belirten son durumu giisterir'l icaret Sicil Gazetesi veva bu hususlarr tevsik eden
belgeler ile ttizel kigili!in noter tasdikli imza sirkiileri.
a ) Tiizel kiqi isteklitarafindan {'nulan i$ deneyim belgesinin, aynr tiizel kiginin yarrsrntlan fazla hissesine sahip
ortaElna ait olmast halinde sunulacak iq Deneyim Belgesinin Baqka Bir Ti.iiel Kigiye Ku llandrrr lmayacagrna
Iligkin Taahhiitname.
d ) Isteklinin iq ortakltlr olmasr halinde, gekli ve igerili bu gaftnamede belirtilen ig ortakhlr beyannamesi.

:,,5tlc? ihale Yonetmeliginin I l. ve ti. maaaelerilde sayrlan durumlarda olunmadrgri'a iliikin taahhiitname| ) lhale dokiimanl bedclinin yarrrrldrllna dair deholt
g ) OrtaEr oldulu veya hissedan bulundugu rtizel kiqiliklere iligkin beyanname.
i ) $ekli ve igerigi bu $arrnamede belirlenerr teklif rnektubu.
h ) Ticaret sicil gazetesi
r ) Mevzuall geregi kayrth oldulu Ticaret ve/veya Sanayi Odasr Belgesi.
l) Gergek kiqi olmast halinde, ilk ilan.ve;'a ihale tarihinin igerisinde-bulunduSu yrlda ahnmrq ilgisine gdre
Ticaret ve/veya Sanayi odasrna veya irgiri Meslek odasrna kayrth oldugunu losterir berge.
2) Tiizel kiqi olmasl halinde. mev.zuatr geregi tiizel kigiligin siciline kayrth bulundulu Ticaret ve/veya sanayiodastndan, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulund-uSu yrlda ahnml$, tiizel kigililin sicile kayrtlr oldulunadair belge,
Ikonomik ve Mali yeterlitife iligkin istenen belgeler:
i ) Banka Rcferans Mektubu :

Teklifedilen bedelin 7o 10'undan az olmamak iizere istekli tarafindan belirlenecek tutarda bankalar
nezdindeki kullanrlmamlg nakdi kredisiniveya gayri nakdi kredisini ya da iizerinde t rsrttu111a butu,,,nuyun
mevduatrnr gdsterir banka referans mektubu, BLi kriter rrevduat ve kiedi tutarlan toplanmak ya Ja birden f-azlabanka ref-erans mektubu sunularak sallanabilir.

Mesleki ve Teknik yetertili[e iligkin istenen belseler:
.i ) Ig Deney im Belgesi
Istekfinin son beg ytl iqinde, karru sektd,riinde ilk.teklif edecegi bedelin en az, %o70 i oranndagergeklegtirdi[i
v,ey.a o/o70 i.oratrtnda denetledigi veya ydnettigi idarece kusurs-uz kabul edilen itrale konusu if ieya benzer igle.leilgili deneyimini gosteren tek siizleqrneye ilig[in ig Bitinne Belgesini sunmasr zorunludui. iieit1.m" a"rse.i.



Kanrudan ahnacaktrr.
ihaleye girecek olan miihendis ve mimarlarrn. iiniversitelerin ingaat miihendisli!i ve mimarlrk b<jliimlerinden
mezun olduklartnt belgeleyen diplomalarrntn noter onayll suretlerini sunmalarr halinde ig deneyirn belgesi
aralt maz.
k) Makine. Araq ve Teqhizar :

isteklinin ihale konusu iqi yerine getirebilmesi igin igin gerekli makine, arag ve teghizatr i9 yerinde
bulundurmayr taahhiil edecektir.
5 - Bu ihalede benzer iq olarak: "(C) Elektrik Uretim Tesisleri Giig Kaynalr Tesisat igleri" (Kesinrisiz giig
kaynagl jeneratdr tesisatl)
6 - Ihale Birlik yiinetmelili gere[ince Agrk ihale usulii ile yaprlacaktrr.
7 - a) Agtk ihale usultinde teklifler yazrh olarak yaprlr. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatrldrktan sonra
zarftn iizerine isteklirrin adr, soyadr vera ticarel unvanr ile hangi ige ait oldulu vaz:rltr. Zarfin yaprgtrrrlan yeri
isteklitarafindan imzalantr, kagesi veya mtilrrii basrlrr. Bu zarfgegici terninata ait ahndr veya gegici teminat
belgesi ve ihaleye katrlabilme tartr olarak istenilen diler belgelerle birlikte ikinci bir zarfh konularak kapatrlrr.
Drg zarfin iizerine isteklinin adt ve soyadr veya ticaret unvanl ile tebligata esas olarak gdsterecegi agrk adresi ve
teklifin haDgi ife ait oldugu yazrlrr.

b) Teklif mektubunda ihale dok0tnantnrn tamamen okunup kabul edildi!inin belirtilmesi, teklifedilen bedelin
rakam ve yazl ile birbirine uygurr olarak a9rk9a yazrlmasr. iizerinde kazrntr. silinti. diizeltme bulunmamasr ve
teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanr yazrlmak suretiyle yetkili kigilerce imzalanmrg olmasr
zorunludur. Bunlan kargrlamayan teklifler reddedilir ve hig yaprlmamrg sayrlrr. Teklif mektuplilnrn istekli
tarafindan imzalanmast ve bu mektuplarda ihale doktimanrnln tamamen okunup kabul ediloilinin belirtihnesi.
teklifedilen fiyattn rakam ve yazt ile aqtk olarak yazrlmasr zorunludur. Bunlarian herhangi b-irine uygun
olmayan veya iizerinde kazlntl, silinti veya d0zeltme bulunan teklifler reddedilir ve hi9 yfrrlmamrg sayrlrr.
8 - Ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
9 - Ihale do.kiirnanrna Bagmakgt Kayrnakamlrlr Kdylere Hizmet Gdtiirme Birligi'den iicretsiz olarak bakrlabilir.
Ihaleye tekliiverecek olanlartn ihale dok0manr satrn almalan zorunludur. ihale dokumanr 1.500,00 1'L. (Bin
Begyiiz TL.)'dir. ihale dokiiman bedeli, Bagmakgr Kdylere Hizrnet Gittiirme Birligi'nin T. C. Ziraat Bankasr
Bagmakgr $ubesi'ndeki 6732885-5001 numarah hesabrna (IBAN No: TR40 0001 0007 8606 7328 85500f)
yatrrrlacak ve dekontu ihale teklifzarfinln ipine konulacaktrr.
I0 - istekliler tekliflerini, i9 kalemleri igin teklifi birim fiyat qeklinde vereceklerdir. Scizlegme imzatanlken,
ihale edilen igin rniktarr idarece netlegtirilerek scizlegmeye yazrrarak imzalanacaktrr.
I I - Teklifleri; 19.06.2020 Cuma giinii saat 14.J0'a kadar BAgMAKQI KAYMAKAMLIct KoyLERE
HiZMET GOTURME BiRl-ici Bagkanhlura verilecektir. Posta yoluyla gtinderilen teklifler Jelerlendirrneye
alrnmayacaktrr.
l2 - Istekliler teklifedilen bedelin en az %o3 oranrnda gegici terninat vereceklerdir.
l3 - Verilen teklitlerin gegerlik siiresi. ihale tarihinden itibaren en az 100 takvim giin1 olmalrdrr.
I4 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
l5 - Bu ihalede fiyat farkr verilmeyecektir.
l6 - Rirlilimiz 2886 ve 4134 Sayth Kanunlara tabii olmayrp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayrlr Resmi Gazetede
yaytnlanan ycinetmelik hiiktimleri gegerlidir. idare ihaleyi yaprp yapmamakta ve uygun bejeli tespitte serbesttir.
idare yaprlacak igin miktannda degigiklige gitmekte r"rU"rt olup, i9i z:0 a,-trnlabiiir veya cksiltebilir.
Yaprlacak igin gecikmesi halinde s<izlegme bederi tizerinden gtintuI zo,: orunrndu g""ik." c"ru'
uygulanacaktrr.
17- il Ozel idaresi tekn_ik persorelleri tarafrndan hazrrlanmrg leknik raporlara aynen uvulacak olup, ll Ozel
Idaresi teknik personelleri tarafindan yaprlacak kontroller sonucunda verilecek yaprm'l9t"ri geficiLruut
tutanagrna istinaden ddemeler iller Bankasrnca ilgili yiiklenicilerin hesaplanna odene."krir.ig titiritn,' ig u.
gegi.ci.kabul yaprlmrg olsa dahi ige ait 6deme iller Bankasr tarafrndan yaprlacak olup oruquuitJ""I gecikrneden
Birlilirniz sorumlu olmayacaktr.
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