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Dinar İlçesi 37 Köyde Köy İçi Kilitli Beton Parke ve Bordür Yapım İşi
Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

l-!d-"!i!
a) Adı
b) Adresi
c) Telefon ve faks numarası

d) Elektronik posta adresi (varsa)

e) İlgili personelin adı soyadı/unvaııı

z-ihalelslu§llJtprlli§ld!
a) Niteliği, türü, miklaıl

b) Yapılacağ yer

c) İşe başlama tarihi

d) İşin stıresi

3lhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

ı Dinaı llçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğ Başkarılığ

: Dinar Kaymakamlığ K.H.G.Birliğ Hükümet Konağ Kat: 3 ,DİNAR

:0.272.353 50 82 - 0.272.353 29 84

: ---

: Feyzi ŞEN - Birlik Müdüril

:Açık İhale - Birim Fiyat - 37 Köyde Kilitli Beton Parke ve Bordür Döşeme İşi
Parke 49.800 m2 - Bordür l4.900 m

:Dinar İlçesine bağh Kadılar, Yıprak, Karahacıllı, Göçerli, Kınık, Çiçektepe, Doğanlı, Akgün,
Yeşilhüyük, Çakıcı, Bademli, Dikici, Avda4 Bülüçalaır Belenpınar, Cerityaylası, Kızıllı, Pınarlı,
yaia, yeşilçat, Sütlaç, Aktoprak, Tekin, Gençali, Duman, Kabaklı, okçular, AlpanlarL Akpınarlı,

Bağcılar, Çobansaray, Karataş, Bunınkaya, Cumhuriye! Akçakoy, Karabedir, Çapalı Köyleri

:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde de yer teslimi yapılarak işe

başlanabilecektir.
:Yer tesliminden itibaren l 80(YüzSeksen) takvim günüdür.

:Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Göttirme Birliğ Başkanlığı

:12.04.20|8 Perşembe günü Saat: l0.00

4_ihaleye katılabilme şrtlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulaııacak kriterler:

4. lJhaleye katrlma şartlan ve istenilen belgeler: 
.

4. ı. ı- Tetlif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri;
l) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

zlııieıkişiolması halinde, ilgisine göre tiizel tışİllgln ortaklan, üyeleri veya kuruculan ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten

.or İu-.u gosterir Ticaret Siciİ Gİzetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4. 1.2- Şekli ve içerigi ldari Şartnamede belirlenen teklif meklubu ve eki birim fiyat cetveli

4. 1.3- Şekli ve içeriğ ldari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
q.ı,+_ İhaleKonusuişinıamamıveyabirk_ısmıaltyüklenicilereyaptınlamayacağınadairyazılıtaahhütname.
4.1.5- İhale dokümanuıın satın alındığına dair belge.

4.2.- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeleı ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2, l.Jş deneyim belgeleri:
i.t"ı.ıirrin ,on 1o yrİiçinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya özel seklöfde sözleşme bedelinin en azo/oll'i oranında gerÇekleŞtirdiği

veya 7o5O,si o.*rrrdu ,eyaırut yon"ttigi idarece kusursuz kabu| eİilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deııeYimini gösteren ve teklif

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

4.2.2.Buihalede benzer iş olarak Benzer İş Gruplanndan a cnusu ALT YAPI IŞLERİ V Grup İşleri Kabul Edilecektir.

4.4.3.İhale konusu iş veya benzer işe d.r,k .uy,ıacuk *ııhendislik veya mimarlık bölümleri; lNŞear VEYA MİMARLIK'Iır.

5-Iha|eye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6_ihale dokümaniDinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğ Başkanlığ adresinde görülebilir ve 1.000,00 (Bin)TL karŞılığ aYnı

;;İ;; .Jiı"uııi.. lhaleye tekliİverecek olanlann ihale dokümanını satın almalan zorunludur. İstekliler ihale doküman bedelini Dinar

ilçesi Koylere Hizmet Götürm; Birliği Başkanlığnın TR86 0001 0000 2332 go4g 4850 03 Nolu Banka Hesabına da ödeyerek doküman satın

alabilirler.
7_ Teklifler l2.o4.2o|8 perşembe günü saat: 1O:00'a kadar Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğ, Birlik Müdürlüğüne

verilecektir.
8lstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin mikıan ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlaruı çarpımı sonucu bulunan toplam bedel

;r;;;;; verecektir. ihuı" .onu"u, üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktan ile iŞ kalemleri iÇin teklif edilen birim fiYatların

çarpımr sonucu bulunan toplam bedel üzerindeır teklifbirim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

ö9_istekliler teklif ettikleri bedelin 7o3 ünden az olmamak üzeie kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

l O_ Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

l l-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
l2_ıhale alan istekliden ihale bedelinin 0/o6,sı oranında kesin teminat alınacaktır.

l3_a) İş bitirilmiş ve geçici kabulü yapılmış olsa dahi işe ait ödemeler, ödeneğinin Maliye Bakanlıgı ve İl Özel İdaresince Birliğimiz

bütçesine aktanlmasına müteakip yapılacaktır.--İj 
ıı or.ı iaaresi teı<nit 

"ı"rnnÜnn"u 
yapılacak kontroller sonucunda düzenlenecek hakediş ve YaPım iŞleri GeÇici Kabul Tutanağına

istinaden ödemeler yapılacaktır.
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