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Kdylere Hizmet Giitiirme Birlifi

Afyonkarahisar ili Dazkrrr itgesi Hizmet Noktasrnda gahgtrrrlmak iizere 2 Adet
Kamyon $ofiirii, I Adet Operatiir (Kazrcr-Yiikleyici) ve 2 Adet Temizlik iggisi Hizmet Ahmr
iqi Agrk ihale Usulii ile ihale edilecektir.

f -idarenin
a) adresi :Hiiktimet Konalr Dazkmi Afuonkarahisar
b) telefon ve faks numarasr :0 272 421 32 23 - 0 272 421 39 99
c) elektronik posta adresi (varsa) :

O; itgiti Personel : Yunus KORKMAZBirlikMiidiirti
2-ihale konusu mahn/iqin
a) niteli[i, tiirii, miktarr 2 Adet Kamyon $oftirii, 1 Adet Operatdr (Kazrcr-

Yiikleyici) ve 2 Adet Temizlik iqgisi Hizmet Ahmr

b) teslimi veya iqin yaprlacak Dazkrn ve balh iiye kdylerin smrlan dahilinde
[yerilyerleri] bulunan Kriylere Hizmet Gcittirme Birligine ve Ozel

Idaresine ait gahqma yerleri.
c) Baqlama Tarihi Stizlegme imzalawnasmdan itibaren l0 giin iginde.

d) Bitiq Tarihi iqe baglama tarihinde itibaren 12 ay siireli
3-ihale dokiimanrnrn nerede Hiiktimet Kona$r Dazkrn Kaymakamh[r Kdylere
giiriilebilece[i ve nereden hangi Hizmet Gdtiirme Birlilinin odasr
bedelle ahnabilecefi Doktiman Bedeli: 100,00-TL.
4-Ihalenin
a) yaprlacafr yer Hiikiimet Konalr Dazkrn Kaymakamhlr Kciylere

Hizmet Gdti.irme Birli[i odasr

b) tarihi ve saati 21.02.2018 Qargamba giinii Saat: 14:00
5- Tekliflerin

a) Nereye verilece[i Hiiki.imet Kona[r Dazkrr Kaymakamhlr K<iylere
Hizmet Gdttirme Birlilinin odasr

b) Tarih ve saati 21.02.2018 Qargamba giinii Saat: 14:00'a kadar
6-Gegici teminat miktarr (en az) Teklif edilen tutann yo3'i

7-ihaleye katrlabilme gartlan ve istenilen belgeler :

isteklilerin ihaleye katrlabilmeleri igin agalrda sayrlan belgeleri teklifleri kapsamrnda sunmalan
gerekir:

a) Tebligat igin adres beyanr ve aynca irtibat igin telefon ve varsa faks numarasr ile
elektronik posta adresi,

b) Teklif vetmeye yetkili oldulunu gdsteren imza beyannamesi veyaimza sirkiileri;
1) Gergek kigi olmasr halinde, noter tasdikliimzabeyannamesi,
2) Tnzel kigi olmasr halinde, ilgisine gcire ttizel kiqililin ortaklan, Uyeleri veya kuruculan ile ttizel
kigilifin ydnetimindeki gdrevlileri belirten son durumu g<isterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususlan tevsik eden belgeler ile ttlzel kigililin noter tasdikli imza sirktileri,

c) $ekli ve igeri[i $artnamede belirlenen teklif mektubu,
d)Vekaleten ihaleye katrlma halinde, istekli adma katrlan kiqinin ihaleye katrlmaya iligkin

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
e) isteklinin iq ortakhlr olmasr halinde, iq ortakh[rm olugturan, gergek veya tiizel kiqilerin

taahhiidiin yerine getirilmesinde miigtereken ve miiteselsilen sorumlu olduklanm belirten ve kendi
aralannda bir ig ortakhlr yaptrklanna dair pilot ortalrn belirtildi$i anlagma ve s6zleqme belgesi
vermeleri gerekir.

f) ihale doktimammn ahndrlrna dair dokuman bedeli ahndr makbuzu



g) Teklif edilen miktann en az %3 n kadar gegici teminat.(Banka Teminat Mektubu
verilmesi halinde en az 60 giin stireli)

h) Kciylere Hizmet Gottirme Birli[i ihale Ycinetmeliginin 11. maddesinin (a), (b), (c), (d),
(e), (g) ve (g) bentlerinde saylan isteklinin ihale drgr brrakrlmayr <ingriren durumlarda
bulunmadr[rna dair yazh taahhiitname,

r) ig Deneyim Belgesi
iq deneyim belgesi isteklinin son 10 (On) yrl igerisinde yurt igi ve drqmda Kamu ve Ozel

sektdrde sdzlegme bedelinin en az %70 i orarunda gergekleqtirdili veya %50 si orarunda
denetledili veya y<inetti[i idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iqlerle ilgili deneyim
gristeren ve teklif edilen bedelin %50 si oranmdan az olmamak iizere tek scizlegmeye iligkin iq
deneyim belgesi.

Belgelerin sunulug gekli :

a) istekliler, yukanda sayrlan belgelerin aslmr veya aslma uygunlu[u noterce onaylanmrq
rirneklerini vermek zorundadr.
b) Noter onayh belgelerin aslma uygun oldulunu belirten bir qerh taqrmasr zorunlu olup, sureti

veya fotokopisi g<iriilerek onaylanmrg olanlar ile "ibraz edilenin ayntdr" veya bu anlama gelecek
bir gerh taqryanlar gegerli kabul edilmeyecektir.
c) istekliler, istenen belgelerin ash yerine ihaleden once idarenin yetkili personel tarafindan "aslt
idarece gdriilmiiqtiir" veya bu anlama gelecek qerh dtiqtilen ve ash kendilerine iade edilen
belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
8- Ekonomik agrdan en avantajh teklif en diiqtik fiyat esasrna gdre belirlenecektir.
9- Kapah olarak teklif veren istekliler, yaz:Jr teklif vermedeki numara srasryla s<izlti olarak yeni
tekliflerini sriylerler. Srasr gelen istekli ya yeni teklifini s<iyler veya ihaleden gekildi[ini agrklar.
Bu turlar di[er isteklilerin gekilip bir tek istekli kahncaya kadar devam eder.

10- ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir. Fiyat avantajr (farkr) uygulanmayacaktrr.
ll-istekliler tekliflerini, iq kalemleri igin teklif edilen birim fiyatlann garprmr sonucu bulunan
toplam bedel iizerinden vereceklerdir. ihale sonucu iizerine toplam bedel iizerinden fiyat
sdzlegmesi dtizenlenecektir.
L2- Verilen tekliflerin gegerlik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim giinti olmahdrr.
13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif verem ezler.
14- Bu ihalede fiyat farkr verilmeyecektir.
15- Birlilimiz 2886 ve 4734 Sayrh ihale Kanunlanna tabi olmayry,28l04l2007 tarih ve 26506
sayrh Resmi Gazetede yayrnlanan K<iylere Hizmet Gdtiirme Birli[i ihale Ydnetmeli[ine tabidir.
idare ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir.
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