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irıerr iraışı
Dinar İlçesi Kınık Köry Sentetik Çim Halı Sahası ve Göçerli ve Yıprak Köyleri Mevcut Saha

Üzerine File ve Aydınlatma Yapılması Yapım İşi

Açık

1-Idaıenıı
a) Adı
b) Adresi

c) Telefon ve faks nrrm:ıra§ı

d) Elektronik posta adresi (varsa)

e)İlgill personelinin adı, soyadı/
unvanı

2-1hale konusu vapım is

a) Niteliği, tiirii, miktan

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

d) İşin siiresi

l-ıtıalenin
a) Yapılacağ yer

b) Tarihi ve saati

ihale usulü ile ihale edilecektir.

: Dinaı İlçesi Köylere Hizmet Götiirme Birliği Başkarılığ
: DinarKaymakamtığı K.H.G.BiIliği Htikümet Konağı Kat:l -DİNAR

:0.272.353 50 82 - 0.272.353 29 84

:---
,.Feyzi ŞEN - Birlik Müdünl

:Açık İhale - l Adet Sentetik Çim Hah Saha ile 2 Adet Mevcut Halı
Saiıa Üzerine File ve Aydınlatma Yapılması Yapım İşi

:Dinar Kıruk, Göçerli ve Yıpnk Köyleri
:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip l0 (On) giirı içinde yer teslimi
yapılarak işe başlanacaktır.
:Yer tesliminden itibaren 60 (Atnuş) takvim gilnüdiir.

: Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götiirme Birliğ Başkanlığı

:26.03.2018 Pazartesi Giınü Saat: 10.30

4-ihaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kiterler:

4.1Jhaleye katılma şartlan vo istenilen belgeler: 
_

a.ı.2_ ı.Lıif ,"rmeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

l ) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

z>rıiiakişiolması halinde, ilgisine göre tüzel tlşİllgln ortaklan, üyeleri veya kuruculan ile tüzel kiŞiliğin Yönetimdeki görevlileri

belirten son durumu gösterir Ticareİ sicil ğazetesi veya bu hususlan tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3- Köylere rıizmİt cottırrne si.ııtı".i İhaıe Yonetmeliğinin l1 nci maddesinin (a), (b) (c), (ç), (d) (e) (0, (g) ve (ğ) bentlerinde

sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4.1.4- Şekli ve içerigi İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

4.1.5- Şekli ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

o.İ.o- fı,ı" Konusu-işin tu."., ,"y" bir krsmı alt yuklenicilere yaptırılamayacağına dair Alt Yüklenici Taahhütnamesi,

4.1.7- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.2._ Mesleki ve teknik yeterliğe i!işkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.|.-|ş deneyim belgeleri:
istektinin son l0 yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya özel sekiörde sözleşme bedelinin en az o/o70'i oranlnda

gerçekleştirdiği ,"y" x5o,ri o*n,nju veyahuİ yonetİigi idarece kuzursuz kabul edilen ihale konusu iŞ veYa benzer iŞlerle ilgili

İ"n"yi.İni gö'.t"..n ve teklif edilen bed6lino/o'70 or"n,nİu, az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin lŞ DeneYim Belgesi
q.z.i.sıihjede benzer iş olarak Benzer iş Gruplanndan B GRUBU üST YAPI İŞLERI Kabul Edilecektir.

4.2.3.|halekonusu iş r"y" b"nr". işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bolümleri ; NŞAAT'tır.
4.3Jhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
4.4lhale dokümanı »ınu, İ"v1;1ut"mlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinde göriilebilir le_ 500,00 (BeŞYüz)TL

İarşılıgı aynı adresten temin edilebilir. İt 
"l"y" 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almalan zorunludur,

a.a.İ_iİtet'ılıer ı.ıakit Geçici Teminat veya ih"ı" Dokum"n Bedelini Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının

TR86 000l oo0o 23329049 4850 03 nolu banka hesabına da yatırabilirler.

4.5-Teklifler ihale saatine kadar Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet COtürme Birliği Müdürlüğüne_verilecektir,

4.6lstekliler tekliflerini, anahtar teslim ğottiru bedel uzerinden verecektir. lhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile anahtar

teslim götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır,

4.7lstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir,

4.8_ Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır,

4.9-Konsorsiyum olarak ihaleye ıeklif veremezler.

4.1olhale alan istekliden ihale bedelinin %o6'sı oranında kesin teminat alınacaktır.

a ii i_ii uıtiriım§ ve geçici kabulü yapılmış olsa dahi işe ait odemeler, ödeneğinin il Özel İdaresince Birliğimiz btıtÇesine

aktanlmasına müteakip yapılacaktır,
4.1|.2_|lözel idaresi teknik elemanlarınca yapılacak kontroller sonucunda düzenlenecek hakediŞ ve YaPım iŞleri GeÇici Kabul

Tutanağına istinaden ödemeler yapılacaktır.
;]r-Bİrıik lhaleyi yapıp y"p*".ukta ihale saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

q.iilıruı. royıere uizmet Öoturme Birligi ihale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır,


