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Dinar İlçesi Kınık Köy_, Sentetik Çim Halı Sahası ve Goçerli ve Yıprak Köyleri Mevcut Saha

Üzerine File ve Aydınlatma Yapılması Yapım İşi

Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1-Idarcı!ı
a) Adı
b) Adresi

c) Telefon ve faks numarası

d) Elektronik posta adresi (varsa)

e)İlglli personelinin adr,

soyadı/unvanı

Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götiirme Birliği Başkarılığ

Dinar Kaymakamlığı K.H.G.Birliği Hiikümet Konağı Kat:3 -DiNAR

0.2,72.353 50 82 _ 0.272.353 29 84

Feyzi ŞEN - Birlik Müdürü

2-İhale konusu yapım isinin

a) Niteliği, tiirii, miktan

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

d) İşin siiresi

3-İhalenin

a) Yapılacağ yer

b) Tarihi ve saati

: Açık İhale _ 1 Adet Sentetik Çim Halı Saha ile 2 Adet Mevcut Halı saha

Üzerine File ve Aydınlatma Yapılması Yapım Işi

: Dinar Kıruk, Göçerli ve Yıprak Köyleri

:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 (On) giin içinde yer teslimi

yapılarak işe başlarıacaktır.

, İ., t.rli*inden itibaren 60 (Atmış) takvim gilnüdilr,

: Dirıar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götiirme Birliğ Başkanhğı

: 16.03.2018 Cuma Giinü Saat: l0.00

4Jhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1lha-leye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
.

e. İ.İ- İ.llil ,"rmeye yetkili oİaug,n" gojeren imza_Beyannamesi veya imza Sirküleri;
" - 

İl Ğ-ç"t l.işi jması halinde, noter tasdikli imza beyanıamesi,

2) Tüzel kişi olması naı"i.,'i'ıgıri". soi" t9r.1 tişiıigın o.tilo.,, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiŞiliğin Yönetimdeki görevlileri belirten

son durumu gösterir Ticaret silii ö?r"i"ri""yu m nu.r.ıi., t;;.ik;;. ü.ig.ler ile ttızel kiŞiliğin notertasdikli imza sirküleri'

4.1.3- Köylere Hizmet Gottırrİe ei,İikı",i ihale Yonetmelİj-, İİl"ı ma"ddesinin ("), Oj, Ğ), (ç), (d), (e), (0, (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan

durumlarİa olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,_ .. ^

+. İ.İ- 
-§Jİi 

," içeriğİidari §arınamede belirlenen teklif meldubu

e.İ.S- ğ.Xİİveiçeriğiİdari§artnamedebelirlenengeçiciteminat, .Aırvii,ıeni.iTaahhütnames,
+. ı.o_ İhaıe Konusu işin tam;'rŞil k;.mı alt 

-ytıLlenicilere 
yaptırılamayacağına dair Alt Yüklenici Taahhütnamesı,

4.1.7- lhale dokümaııının satın alındığına dair belge,

4.2._ Mesleki ve teknik yeterli!" 
-iı-çin 

u"ıg.ı". vJ bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

+.Z.l.JşdeneYimbelgeleri ____ _.^_,^ I-^ı -_}rAf,ıA cözıacme hedelinin enazo/ol}'i oranında gerçekleştirdiğ
İsteklinin son 10 yıl içinde yurt içinde ve yurtdışında Kamu veya özel seklörde sözleşme bedelinin en azo/o70,i orı

veya o/o50,si oranında *v"t ri,liri,nici id-"". k*u..r, ı."İ"ı jil. ihale konusu iş ,Jyo u"n,", işlerle ilgili deııeYimini gösteren ve teklif

edilen bedelin ozo70 oranından a'z olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin İş DeneyiT_?"]ş*i

4.2.2.Bgihalede benzer iş olarak Benzer İş Cıruplanndan BcıtunÜ Üsr yapi lşıERİ rabuı Edilecektir,

5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir,

4.2.3.İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri ; İNŞAaT,tır,

slhale dokümanı Dinar Kaymakamlığ Köylere Hir."t G;;;; nİ.ıigi nat-ırğı adresinde ğortılebilir ve 1,000,00 (Bin)TL KarŞllığı aYnl

;Hİ;";i|.]ıi.iıı" iıriı'.v.,"ı.ıi|r.rJ".ı. "lanlann.ihale 
doktımanını satın almalan zorunludur,

6_Teklifler ihale saatine **. bi""r'İİ"r-"rJf royı"." Hizmet Götürme Birliğ Müdürlüğiıne verileceklir,

7_tstekliler teklifleriııi, anütar teslim götürü bedel ür.ri";;;;;;;;;ktir. ihale sonicu, tızerinJ ihale YaPılan istekli ile anahlar teslim götiirü

İ:,ff;J;i*ll;:,1',İİH;ffi|rrffi;en az oımamak üzere kendi beıirıeyecekıeri tutarda geçici teminat vereceklerdir,

9_ Verilen teklifl"an g"ç"rıiı.lur"rİ, iı."l" *it i"oen itibaren en az 30 (otuz) lakvim günü olmalıdır'

İ 0-Kon.or.iyrrn olarak ihaleye teklif veremezler,

l l-İhale alan istekliden ihaleİedelinin o/o6'sı oranında kesin teminat alınacaktır" ,,

ı2_a) iş bitirilmış r" g.çi.iiiiriJ v"p,ı.,ş olsa dahi;;';;;;r;ı.;, ödeneğinin İl Özel İdaresince Bhliğimiz bütÇesine aktanlmasına

.a|'r"[iru}Tİ:r5jll"n 
ıı,, 

"ı".o.,arınca 
yapılacak kontroller sonuçunda düzenlenecek hakediş ve Yapım İşleri GeÇici Kabul Tutanağına

istinaden ödemeler yapılacaktır, .: :_]^ı ^+_^ı/+ö ._.}.acffir
13-BirlikIhaleyiyapıpvup.u.uttu,ihale.saaündenönceihaleyiiptaletmekteserbesttir.
l4_Ihale Köylere Hizm"iöo,i""" ıii;rği ili. Yönetmeliği hüumıerine göre yapılacaktır,

{_
i{

.\',



T.C.
uiNan KAyMAKAıvıı,ıĞı

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

iHerE irexı
Dinar İlçesi 3 Adet Hizmet Noktası personeli Hizmet Alım İşi

Açık İhale
ıhalevi yapan Birtiğin:

a) Adı :

b) Adresi :

c) Telefon ve Faks Numarası : ,

d) Elektronik Posta Adresi :

e) İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı: Feyzi ŞEN - Birlik Müdürü

@ı ve istcnilen 
|eıseı_11:-İnaleve Kalır[ra ş.lI ır4ı ı vç rJıL!ıltlll "-,ğ-_.-_ - ıza Sirkiileri,İöik;]i[.j| yeti.ıi oıoogrnu g<ısteren.imza Beyannamesi ıeya lm

l"Örç"Üİş; ;İ;; t Jİ,İO., Ğer.tasdikli i", P"üİil3l",l:
}]rff "i[T';iH','H,'.lilt!:,HXH"TLi jl,ffi :,"*:,"il:"Tl":?i.,Tiff i:ffi :.:ffi :,}:i:T?;

,*3]ilffl§lJiiffii!:fi}::';"l';i,1'*i;,i#'ri.i"i'si.tı;;;,iu.yu 
bu irususıan tevsik eden belgeler ile

İtir.l tl şil ia,İnoter ta sdikl i imza si rkiileri,

,li:lİiJ;l'r1l,}ffiffiffi,İ?,:iü:',l1l.,*:_1TP.,ğnin l l maddesi (a)-o)-(c)-(ç)-(d)-(e) bentlerinde sayılan

Or.İlrO" olunmadığna ilişkin yazılı taahhütname

,:§.İ.lİJ,İ.Jğtil,.ş*.;melç§ıiJ!lı:ll,_$'liİ[}ll;
İ: İ,İİİ t'"ff*İİffi#İ:ffffi;-rı, v"ı.i."ı.ıere yaptınlmay acağıııadair taahhütname

ihaleKonusuİşin : .ıı i. n __^_^ı:u:_*^+
ihalenin Adı 

-J 
: Dinar ilçesi 3 Adet Hizmet Noktası P_ersoneli Hizmet Alım IŞi

Türü ve Niteliği : Açık İtıaıe _ personel çalıştırılması Hizmet Alım Işi

Miktarı , ı'iy Süreli _ o p..ron.f 1z Ro.t Çöp Kamyon Şoforü, 4 Adet Beden

İşçisi) ve 8 Ay Süreli _ 9 Personel (3 İş Makinası operatörü, 3 Adet Kamyon Şofürü, 1 Adet Tamir

Ü.tu, ve 2 Adet Beden işçisi)
Teslim/Yapılacağı Yer : binu, İlçesi 3 Adet Hizmet Noktası

Işin Süresi : Sözleşme imzalanmasına müteakip idarece yiikleniciYe YaPılacak tebligata istinaden

işe başlama yapılacaktır,

usulü ile İhale Edilecektir.

Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkarılığ

DinarKaymakamlığı Hiikümet Konağ Kat:2 DİNAR

0 272 353 50 82 l 353 |,7 
,7| _ 02,72 353 29 84

S- İtıale dokümanının satın alındıSna dair belge,

6 Mesleki ve teknik v.,"11ie.iıii"klnbelgeler-ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

'i';jlfff1'#or"J'İ]İİrr" 1urt içinde ve }urt dışında Kamu sektörtinde sözleşme bedelinin en az Yo1}'si oraıunda

gerçekleştirdiğ veya.yJio;ri,o*n,nor r.yui,ri'ü*i;Lpt-ig^.c. trsris_ kabui edilen ihale konusu iş r,eya benzer

işlerle ilgili deneyımını gösteren ve teklif eoiıen ueoeıin o/o50 oranrndan az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin Iş

?:Tt}ff'rf,"ji Sr,ffi:*İ Kar oranı Tavanr vo2 o|arakhesapıanacaktır, Belirtilen orailn üzerinde verilen teklif

nrektuplan geçersiz sal,ılacaktır,

lj:r_'ruttr:.r.i'lll:tlİifİjfİ'n:*:'u,,*- cetveıe göre her iş.kaıemi için ayn verilecek teklif bedellerini

belirterek toplamları ,r;,,d, anahtar tesıım jJiil[eo.i u.r"i.tı..iir.'in ı. ,onu.,, üzerine ihale yapılan istekliyle

;;;;ffi götirü bedel üzerinden sözleşme imzalaracakür

9_ Verilen tekliflerin geçerlik süesi, ihale t.riı,i;;;;iübalen en az 30 (otuz) takvim gtinü olmalıür,

lO-Konsorsilum olarak ihaleye teklif veremezler,

ı ı_ilrale alan isteklider, ii,uı"ieoeıinin o/o6,sı orarunda kesin teminat alırıacakür,

l2_Birlik ihaıeyi vuprp-vup*umakta iırıe.saatinoen önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir,

ı3_ihale Köytere 
",r,nJİEo,ffiŞ,n* 

ffiii<ıneuneliğ htıktınılenne göre yapılacakür,

l4_isteklinin ilrale konusu işi yerine g"ti..üti.r-l*ii-ir-rşrg,ou.*İf-r"'.ivılan belirtilen Personeli iŞ Yerinde

İ-lr.J**vı bir taahhütnaıne ile taatüıüt edecektir,





PERSONEL LISTESI
Adet Pozisyonu Mesleki unvanı Mesleki ozellikleri

3 Lastik Tekerlekli Kazıçı Yükleyici Operatör En Az 2 Yıl Deneyiml
J kamvon §oforu Sofor En Az 2 Yıl Deneyim

2 cöo kamvonu sofoni Şofor En Az 2 Yıl Deneyim

6 Beden İşçisi isci
l Tamir Ustası (Içme Suyu,

Kanalizasyon Şebeke Sistemi)
Tamir ustası En Az 2 Yıl Deneyimli

ihale Dokümanı :

ffiinarKaymakamlığKöylereHizınetGötürmeBirliğiBaşkaıüığadresindegörüebilirve
0.000,00@in) TL karşlığ aynı adresten temin edilebilir. İhaıeye teklif verecek olanların ihale dokümarunr satrn

almalan zorurıludur.

İhalenin :

a) Yapılacağı Yer
b) Tarih ve Saati

: Dinar Kaymakamlığı Toplantı Salonu
: 16.03.2018 Cuma Saat :11.00

belirlenecek tutarda geçici teminat verilecektir.

TeklifVermeYerive Saati :Tekliflfl.}fj::',1İ,'İ§H?ff§ffi''Jfffiffi\eriıecektir

Gecİci Teminat : Teklif edilen bedelin %3'iinden az olmamak iDere, isteklilerce

/ffi-\':i 

^\ 
7

(,,,§{üŞ


