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Dinar İlçesi 37 Köyde Köy İçi Kilitli Beton Parke ve Bordür Yapım İşi
Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
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a) Adı
b) Adresi
c) Telefon ve faks nuınarası

d) Eleklronik posla adresi (varsa)

e) İlgili personelin adı soyadı/unvanı

Z-lhele_konusu:cp1pli§ld!

a) Niteliği, ttlril, miktan

b) Yapılacağ yer

c) İşe başlama tarihi

d) İşin suresi

3-1bal94iq

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götiirme Birliğ Başkanlığ

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

: 0.272.353 50 82 - 0.272.353 29 84

: __-

: Felzi ŞEN - Birlik Müdürü

:Açık İhale - Birim Fiyat- 37 Köyde Kilitli Beton Parke ve Bordür Döşeme İşi
Parke 49.800 rrı? - Bordür l4.900 m
:Dinar İlçesine bağlı Kadılaı, Yıpralg Karahacıllı, Göçerli, Kınık, Çiçektepe, Doğanlı, Akgün,
Yeşilhüyük, Çakıcı, Badenıli, Dikici, Avdao Bülüçalaıu Belenpınar, Cerityaylası, Kızılh, Pınarlı,
Yak4 Yeşilçat Sütlaç, Aktopralç Tekiıı, Gençali, Duman, Kabaklı, Okçular, AlparslatL Akpınarlı,
Bağcılar, Çobansaray, IGrataş, Burunkaya, Cumhuriye! Akçaköy, Karabedir, Çapalı Köyleri
:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibareıı 10 (on) gün içinde de yer teslimi yapılarak işe

başlanabilecektir.
:Yer tesliminden itibaren l 8O(YüzSeksen) takvim günüdür.

:Dinar Kaymakanılığı Köylere Hizmet Götürme Birliğ Başkarılıgı

:24.04.2O|8 Sah günü Saat: 14.30

,t_ıhaleye katılabilme yrtlan ve istenilen belgeler ile yeter!ik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.lJhaleye katılma prtlan ve istenilen belgeler:
4.1.1- Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

l) Gerçek kişi olması hatinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tiizel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kuruculan ile tiizel kişiliğn yönetimdeki görevlileri belirten

son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlan tevsik eden belgeler ile tiizel kişiliğn noter tasdikli imza sİküleri.
4. 1.2- Şekli ve içeriğ İdari Şartnamede belirlenen teklif mekfubu ve eki biıim fiyat cetveli
4. 1.3- Şekli ve içeriğ İdari Şartnamede belirtenen geçici teminat.
4.1.4- İhale Konusu işin tamamr veya bir kısm alt 1üklenicilere yaptırılamayacağna dait yazılı taahhütname.

4.1.5- Köylere Hizmet Göttirme Birlikleri lhale Yönetmeliğnin ll nci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d) (e) (0, (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan

durumlarda olunmadığna ilişkin yazılı taahhütname.

4.1.6- İhale dokümanınıır satın alındığına dair belge.
4.2._ Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterleı':
a.2. l.Jş deneyim belgeleri:
İsteklinin son l0 yıt içinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az o/o70'i oranında gerçekleştirdiğ

veya o/o5g'si oranmda veyahut yönettiğ idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif
edileıı bedelin o/o70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesi
4.2.2.Bu ihatede benzer iş olarak Benzer İş Gruplanndan A GRUBU ALT YAPI İŞl-rnİ V Crrup İşlerİ Kabul Edilecektir.
4.4.3.İhale konusu iş veya beırzer işe denksayılacak mühendislik veya mimar!ık bölümleri; İNŞAAT VEYA MİMARLIK'tır.
5Jhaleye sadece yerli istekliler kaıılabilecektir.
6-İhale dokumaru Dinar Kaymakamlığ Köylere Hizmet Götürme Biıliği Başkanlığı adresinde görülebilir_ve 500,00 (BeşYüz)TL kaşılığı
aynı adresten temin edilebilir. İhaleyeleklifverecek olanlann ihale dokümanmı satın almalan zorunludur. İstekliler ihale dokümaıı bedelini

Dinar ilçesi Köytere Hizmet Götiirme Birliği Başkarıhğnın TR86 0001 0000 2332 9049 4850 03 Nolu Banka Hesabına da ödeyerek

dokümarı satın alabilirler.
7_ Teklifler 24.04.20|8 Sah gtıno Saat: l4:30'a kadar Dinar Kaymakamlığ Köylere Hizmet Götürme Birliği, Birlik Müdürlüğüne

verileceklir.
8lstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktan ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlann ç.ırpımı sonucu bulunan toplam bedel

üzerinden verecekiir. İhale sonucu, üzerine ihale yapıları istekli ile her iş kaleminin miktan ile iş kalemleri i9in teklifedilen birim fiyatların

çarpımr sonucu bulunan toptam bedel üzerinden teklifbirim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Ö9_]stekliler teklif ettikleri bedelin o/o3 ündeıı az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

lO_ Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaıaı en az 90 (Doksan) takvİm günü olmalıdır.
l l-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
l2-ıhate atan istekliden ihale bedelinin o/o6'sı oranında kesin teminat alınacaklır.
ı3-a) İş bitirilmiş ve geçici kabulü yapılmış olsa dahi işe ait ödemeler, ödeneğnin Maliye Bakanlıgı ve İl Özel İdaresince Birliğimiz
bütçesine aktanlmasına müteakip yapılacaktır.

b1 ll Özel İdaresi teknik eleınanlannca yapılacak kontroller sonucunda düzenlenecek hakediş ve Yapım lşleri Ge9ici Kabul Tutanağına

istinadeıı ödemeler yapılacaktır.
l4_Birlik İhaleyi yapıp yapmamakta, ihale saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbes$ir.

ls-ihale Köyıere Hizmet Götürme Birliğ İhale Yönetmeliğ hükünılerine göre yapılacaktır.
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