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Agrk ihale usulti ile ihale edilecektir. ihaleye iligkin aynntrh bilgiler agaprda yer almaktadrr:
I - idarenin:

a) Adresi: Htiktimet Konalr Kat:3 Dazkrrr / Aftonkarahisar
b) Telefon ve faks numarasr: 0 272 421 32 23 - 0 272 421 39 99
c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - Ihale konusu vaprm isinin:
a) Niteli[i tiirii ve miktarr: Aqafir1'eniceo Ankiiy', Bozano Qittlik, Karaa$aqkuyusu, Krzrliiren ve

Yukanyenice kiiyleri giineg enerjili pompa sistemi yaprm igi (Niteli[i teknik gartnamede belirtiten
yaprm iqi.)
b) Yaprlacalr yer: ilgemize ba#r 7 Adet Kii_ve Aqagr_venice, Ankiiy, Bozan, qiftlik,
Karaafiagkuyusu, Krzrliiren ve Yukarryenice kiiylcri giineg enerjili pompa sistemleri -vaprm iqi
(Nitelifi teknik Eartnamede belirtilen yaprm ipi.)
c) igin si.iresi: Scizlegme imzalandr[r tarihten itibaren 10 (On ) iq giinti igerisinde yer teslimi ve ige
baglama yaprlarak, yer teslimi tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim giinti igerisinde ig
tamamlanacaktrr.
3 - ihalenin:

a) Yaprlacalr yer: Dazkrrr Kaymakamhlr Toplantr Odasr - DAZKIRI / AFYONKARAHISAR
b) Tarihi ve saati: 15.06.2020 Saat: 14.00

4 - ihaleve Katrlma Sartlarr ve istenilen Belgeler:
a ) Tebligat igin adres beyam; aynca irtibat igin telefon numarasl ve faks numarasl ile elektronik posta
adresi.
b ) Bu qartnamede belirlenen gegici teminat.
c ) Teklif venneye yetkili oldulunu gdsteren imza Beyannamesi veyalmzasirkiileri.
l- Gergek kigi olmasr halinde, noter tasdikliimza beyannamesi.
2- Tijzel kigi olmasr halinde, ilgisine g<ire tiizel kigililin ortaklan, i.iyeleri veya kuruculan ile ti.izel

kigili[in ytinetimindeki gtirevlileri belirten son durumu gcisterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlan
tevsik eden belgeler ile tiizel kiqili[in noter tasdikli imza sirkiileri.
g ) Tiizel kigi istekli tarafindan sunulan ig deneyim belgesinin, aym ttizel kiginin yansrndan fazla
hissesine sahip ortalma ait olmasr halinde sunulacak ig Deneyim Belgesinin Bagka Bir Ttizel Kigiye
Kul landrrrlmayacalrna il i gkin Taahhiitname.
d ) isteklinin ig ortakhlr olmasr halinde, gekli ve igerigi gartnamede belirtilen ig ortakh[r beyannamesi.
e ) KHGB ihale Y<inetmeliginin I l. ve 12. maddelerinde sayrlan durumlarda olunmadrlrna iliqkin
taahhiitname
f ) ihale doki.imanr bedelinin yatrrrldrlrna dair dekont
g ) Orta[r oldu[u veya hissedarr bulunduSu ttizel kiqiliklere iliqkin beyanname.

[ ) $ekli ve igerili $artnamede belirlenen teklif mektubu.
h ) Ticaret sicil gazetesi
r ) Mevzuatr gereli kayrth oldulu Ticaret velveya Sanayi Odasr Belgesi.

1) Gergek kigi olmasr halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundu[u yrlda ahnmrq ilgisine
g<ire Ticaretvelveya Sanayi Odasrna veya ilgili Meslek Odasma kayrth oldulunu g<isterir belge,

2)Tnzel kigi olmasr halinde, mevzuatr gerefi tiizel kiqili[in siciline kayrth bulundufu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundulu yrlda ahnmrq, ttizel kiqiligin sicile
kayrth olduluna dair belge,
Ekonomik ve Mali yeterlilige iligkin istenen belgeler:
i ) Banka Referans Mektubu :

Teklif edilen bedelin % 10'undan az olmamak izere istekli tarafindan belirlenecek tutarda bankalar
nezdindeki kullanrlmamrg nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da iizerinde krsrtlama
bulunmayan mevduatmr g<isterir banka referans mektubu, Bu krstas mevduat ve kredi tutarlan
toplanmak ya da birden fazlaba*a referans mektubu sunularak sallanabilir.
Mesleki ve Teknik yeterlili[e iligkin istenen belgeler:
j ) i9 Deneyim Belgesi:
isteklinin son beg yrl iginde, kamu sektoriinde ilk teklif edeceli bedelin en az "h 70 i orarunda
gergekleqtirdili veya o/" 7ll i orantnda denetledili veya y<inetti[i idarece kusursuz kabul edilen ihale



konusu ig veya benzer iglerle ilgili deneyimini gtisteren tek s<lzlegmeye iligkin ig Bitirme Belgesini
sunmasl zorunludur.
iq Bitirme Belgesi, Kamudan ahnacaktrr.
ihaleye girecek olan miihendislerin, tiniversitelerin mtihendislik bdliimiinden mezun olduklannr
belgeleyen diplomalanmn noter onayh suretlerini sunmalan halinde iq deneyim belgesi aranmaz.
k) Makine, Arag ve Teghizat:

isteklinin ihale konusu iqi yerine getirebilmesi igin igin gerekli makine, arag ve teghizai ig yerinde
bulundurmayr taahhtit edecektir.
5 - Bu ihalede benzer iq olarak:'IC) ELEKT'RiK rlnEriv TESISLERI CUq KAYNAGI TESISAT
igleni "
( Kesintisiz giiq kayna$r.jenerator tesisatr.)

6 - ihale Birlik yOnetmelili gerefince Agrk ihale usulii ile yaprlacaktrr.
7 - a) Agrk ihale usuliinde teklifler yazh olarak yaprlrr. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatrldrktan
sonra zarfin i.izerine isteklinin adr, soyadr veya ticaret unvanr ile hangi iqe ait oldugu yazlr. Zarfn
yaprgtrnlan yeri istekli tarafindan imzalarur, kagesi veya miihrii basrlrr. Bu zarf gegici teminata ait ahndr
veya gegici teminat belgesi ve ihaleye katrlabilme qartr olarak istenilen di[er belgelerle birlikte ikinci bir
zarfa konularak kapatrlrr. Drg zarfrn i.izerine isteklinin adr ve soyadr veya ticaret unvam ile tebligata esas

olarak g<isterece[i agrk adresi ve teklifin hangi ige ait oldugu yazir.
b) Teklif mektubunda ihale doktimanrnrn tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi, teklif edilen

bedelin rakam ve yazr ile birbirine uygun olarak agrkga yazrlmasr, tizerinde kazrnl';r, silinti, di.izeltme
bulunmamasl ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanr yazrlmak suretiyle yetkili kigilerce
imzalanmrg olmasr zorunludur. Bunlan kargrlamayan teklifler reddedilir ve hig yaprlmamrg sayrlrr.
Teklif mektuplannrn istekli tarafindan imzalanmasr ve bu mektuplarda ihale doktimamrun tamamen
okunup kabul edildipinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatrn rakam ve ya ile agrk olarak yazrlmasr
zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya iizerinde kazmtr, silinti veya diizeltme
bulunan teklifler reddedilir ve hig yaprlmamrq sayrlrr.
8 - ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
f - ihale dokiimanrna Dazkrn Kaymakamhlr Kdylere Hizmet G<itiirme Birligi'nden i.icretsiz olarak
bakrlabilir. ihaleye teklif verecek olanlann ihale dokiimanr satm almalan zorunludur. ihale dokiimanr
1.500.00 (Ilinbeqyiiz) -TL.'dir. ihale doktiman bedeli, Dazkrrr Kdylere Hizmet Gdttirme Birli[i'nin T.
C. Ziraat Bankasr Dazkrn $ubesi'ndeki (IBAN No: TR210001000619326844445001)
numarah hesabrna yatrnlacak ve dekontu ihale teklif zarfrntn igine konulacaktrr.
10 - istekliler tekliflerini, ig kalemleri igin teklifi birim fiyat geklinde vereceklerdir. Scizlegme
imzalanrrken, ihale edilen iqin miktan idarece netlegtirilerek s<izlegmeye yazrlarak imzalanacaktrr.
1l - Teklifleri; 15.06.2020 tarih ve saat 14.00'e kadar Dazkrn Kaymakamhfr Kiiylere Hizmet
Giitiirme Birligi llagkanhfrna verilecektir. Posta yoluyla gdnderilen teklifler de[erlendirmeye
ahnmayacaktrr.
12 - istekliler teklif edilen bedelin enazo/o 3 orarunda gegici teminat vereceklerdir.
13 - Verilen tekliflerin gegerlik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az 100 takvim gtinti olmahdrr.
14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15 - Bu ihalede fiyat farkr verilmeyecektir.
16 - Birli[imiz2886 ve 4734 Sayrh Kanunlara tabii olmayry,28.04.2007 tarih ve 26506 sayrh Resmi
Gazetede yayrnlanan yrinetmelik htikiimleri gegerlidir. idare ihaleyi yaprp yapmamakta ve uygun bedeli
tespitte serbesttir. idare yaprlacak igin miktannda deliqiklile gitmekte serbest olup, igi o/" 30 artrrrlabilir
veya eksiltebilir. Yaprlacak iqin gecikmesi halinde sdzlegme bedeli iizerinden giinliik % 0l (bindebir)
oranrnda gecikme cezasl uygulanacaktrr.
17 - Hazrrlanmrg olan Teknik Raporlara aynen uyulacaktrr.
18 - il Ozel idaresi Teknik elemanlannca yaprlacak kontroller sonucunda verilecek yaprm igleri gegici
kabul tutanalma istinaden <idemeler iller Bankasrnca ilgi yiiklenicilerin hesaplanna ridenecektir. ig
bitirilmig ve gegici kabul yaprlmrg olsa dahi ige ait Odeme iller Bankasrnca yaprlacaktrr.08.O6.2020


