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Dazkrn Mesleki ve Teknik Anadolu Lise
Binasr Depreme Karqr Giiglendirme ve Onarrm yaprm iqi

Agrk ihale usuli.i ile ihale edilecektir.

l-idarenin
a)Adr
b)Adresi
c)Telefon ve faks numarasl
d)Elektronik posta adresi
(varsa)

e)ilgili personelin adr

Dazkrn ilgesi K<iylere Hizmet G<ittirme Birligi Bagkanhlr
Dazk* Kaymakamhgr K.H.G.Birlili Hiiki.imet Kona[r Kat: 3
Dazkrr
0 272 421 32 23

Ugur DEMIR girlik Saymanr

Agrk ihale -Okul Giiglendirme, Bakrm Onanm yaprm igi
Dazkrn ilge Merkezi
Sdzlegmenin imzalandrsr tarihten itibaren l0 (on) gtin iginde de
yer teslimi yaprlarak ige baglanabilecektir.
Yer tesliminden itibaren I g0(ytzseksen) takvim gi.intidi.ir.

soyad/unvanr
2-ihale konusu yaprm i$inin

a) Niteli[i, ttirti, miktan
b) Yaprlacalr yer
c) ige baglama tarihi

d) iqin stiresi

3-ihalenin
a) Yaprlacalr yer
b) Tarihi ve saati

:Dazkn Kaymakamhlr Toplantr Salonu
:05.01 .2021Sah grini.i Saat: 11.00

fr|l?i:f 
katrlabilme sartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik delerlendirmesinde uygulanacak

4.1-ihaleye katrlma qartlan ve istenilen belgeler:
4' I ' I -Teklif vermeye yetkili-oldulunu gristl r.en imzaBeyannamesi veya imza Sirktileri;

1 ) Gergek kigi olmasr harinde,notei tasdikli imza bey nnamesi,
2) Tuzel kigi olmasr halinde, ilgisine gcire tiizel kiqiligin ortaklarr, riyeleri veya kurucula' ile ttizelkigiligin ytinetimdeki gcirevlileri bJirten ion durumu g<iJterir Ticarei sicil cazetesi veya bu hususlarrtgyslk eden belgeler ile.ttizel kiqiligin noter tasdikli imzasirktileri.

1l ? gekli ve igerili idari gartnamede belirrenen Teklif Mektubu
1!3- gekli ve igerigi idari gartnamede belirlenen Gegici Teminat.4'l'4- ihale Konusu igin tamamt veya bir krsmr Alt Yiiklenicilere yaptrnlama yacaptna dair yazilrTaahhiitname.
4'1'5- Kciylere Hizmet G<itiirme Birlikleri ihale Ycjnetmeliginin ll nci maddesinin (a), (b), (c), (9),
(d), (t)Jt), (g) ve (!) bentlerinde sayrlan durumlarda olunmldrgrna iliqkin fazri, turtt,.i rru-".4.1.6- ihale Dokiimanrnm satm almdrlrna dair belge.
4'2'- Mesleki ve teknik yeterli$e iliqkin belgeler rrJbu belgelerin taqrmasr gereken kriterler:4.2.1.-Iq deneyim belgeleri: 

4 !$Yurrs'6vrw\\

Isteklinin son l0 yrl iginde yurt iginde ve yurt drgrnda Kamu veya 6zel sektcirde sd,zlegmebedelinin en az yo70'i orarunda gergekleqtirdili veya 7050'si orarunda veyahut ycinettigi idarece
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kusursuz kabul edilen ihale konusu ig veya benzer iglerle ilgili deneyimini g<isteren ve teklif edilen
bedelin %o70 oranrndan az olmamak tizere tek scizlegmeye iligkin ig Deneyim Belgesi
4.2.2.8u ihalede benzer ig olarak Benzer iq Gruplanndan B GRUBU USf yapl @iNA) igfEni
II. VE III. Grup iqleri Kabul Edilecektir.
4.2.3.Ihale konusu ig veya benzer iqe denk sayrlacak miihendislik veya mimarhk b<iltimleri;
iNgaar veya MIMARLIK'tr.
5-ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
6-ihale doktimanr Dazkrn Kaymakamhlr Kciylere Hizmet G<itiirme Birligi Bagkanhlr adresinde
gclriilebilir ve 1.000,00 (Bin)TL kargrhlr aynr adresten temin edilebilir. ihaleye teklif verecek
olanlann ihale dokiimanrm satm almalan zorunludur. istekliler ihale Doktiman Bedelini ve Gegici
Teminat Bedelini Dazktn llgesi K<iylere Hizmet G<jtiirme Birligi Bagkanhlrnrn
TR210001000619326844445001 Nolu Banka Hesabrna da <ideyerek ihaleye katrlabilir.
7- Teklifler 05.01.2021 Sah Giinii Saat:11.00'a kadar Dazkrrr Kaymakamh[r Kciylere Hizmet
Gcittirme Birli[ine verilecektir.
8-isteklinin organizasyon yapmaslna ve personel durumuna iligkin belgeler

8.1. ihale doki.imanrnda belirtilen sayda ve nitelikteki teknik personeli, ihale dokiimarunda
yazir bulunan hiikiimler gergevesinde bulundurmayr kabul ve taahh0t edildiline dair Teknik
Personel Taahhiitnamesi

8.2 Teknik Personel taahhtitnamesinde bildirilecek olan teknik personel listesi
Adet Pozisyonu Meslek Unvanr

I Mtihendis/Yiiksek Miihendis inqaat Mi.ihendisi
9-istekliler tekliflerini, anahtar teslim gtittini bedel vereceklerdir. ihale sonucu iizerine ihale
yaprlan istekliyle anahtar teslim gdtilrii bedel iizerinden s<izlegme imzalanacaktrr.
l0-istekliler teklif ettikleri bedelin o% 3 tinden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda
gegici teminat vereceklerdir.
1l- Verilen tekliflerin gegerlik si.iresi, ihale tarihinden itibaren en az 100 (ytiz) takvim giinti
olmahdrr.
I 2-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
13- ihale alan istekliden ihale bedelinin Yo 6'sroranrnda kesin teminat almacaktrr.
14- a) i9 bitirilmig ve gegici kabulii yaprlmrq olsa dahi ige ait ridemeler, ihale bedelinin dilimler
halinde hakediq bazh olarak il Ozel idaresince Birlilimiz biitgesine aktallmasrna mtiteakip
yaprlacaktrr.

- b) Birlilimiz 2886 ve 4734 Sayrh Kanunlara tabii olmayry,28.04.2007 tarih ve 26506 sayrl
Resmi Gazetede yayrnlanan Kciylere Hizmet G<ittirme Birlik ihale ycinetmelili htikiimleri
gegerlidir. idare ihaleyi yaprp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttirl idare yaprlacak igin
miktannda degigiklige gitmekte serbest olup, igi o/o 30 artrrrlabilir veya eksiltebilir. yaprlacak igin
gecikmesi halinde stizlegme bedeli iizerinden giinliik % 001(onbindebir) oranrnda gecii<me cezasr
uygulanacaktrr.
b) Teknik Kontrolltik Hizmetleri il Ozel idaresi teknik personellerince yaprlacaktrr.
1s-Birlik ihaleyi yaprp yapmamakta, ihale saatinden rince ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
l6-Ihale Kciylere Hizmet G<itiirme Birligi ihale Ycinetmeligi hiiktimlerine gcire yaprlacaktrr.
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DAZKIRT KAYMAKAvTITGT
royr,nnn Hizunr cOrUnuB ninr,iGi u,t gxaNr,rGr

Dazkrrr Anadolu imam Hatip Lise Binasr Depreme Karqr Giiglendirme ve
Onarrm Yaprm igi

Agrk ihale usulii ile ihale edilecektir.

1-idarenin
a)Adr
b)Adresi
c)Telefon ve faks numarasl
d)Elektronik posta adresi
(varsa)

e)ilgili personelin adr
soyad/unvanr

2-ihale konusu )'aprm isinin
a) NiteliSi, ttirii, miktan
b) Yaprlacalr yer
c) iqe baglama tarihi

d) igin siiresi

3-ihalenin
a) Yaprlacalr yer
b) Tarihi ve saati

4-ihaleye katrlabilme gartlarr
kriterler:

Dazkrn ilgesi Kdylere Hizmet Gdttirme Birligi Baqkanhlr
Dazkrn Kaymakamh[r K.H.G.Birligi Hiikiimet Konalr Kat: 3
Dazkrrr
0 272 42r 3223

Ulur DEMIR girtit Saymanr

Agrk ihale -Okul Giiglendirme, Bakrm Onanm yaprm igi
Dazkrn ilge Merkezi
Srizleqmenin imzalandr[r tarihten itibaren l0 (on) giin iginde de
yer teslimi yaprlarak iqe baglanabilecektir.
Yer tesliminden itibaren I 80(ytizseksen) takvim gtintidiir.

:Dazkrr Kaymakamhpr Toplantr Salonu
:05.01 .2021Sah gtinii Saat: 12.00

ve istenilen belgeler ile yeterlik delerlendirmesinde uygulanacak

4.1-ihaleye katrlma gartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1-Teklif vermeye yetkili oldulunu gtisteren imza Beyannamesi veyalmzaSirktileri;

1) Gergek kiqi olmasr halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi,
2) Tnzel kigi olmasr halinde, ilgisine g<ire tiizel kigiligin ortaklan, riyeleri veya kuruculal ile ttizel

kigiligin ycinetimdeki gdrevlileri belirten son durumu gristerir Ticaret Sicil Gazeiesi veya bu hususla'
tevsik eden belgeler ile ttzel kigiligin noter tasdikli imza sirkiileri.
4.1.2- gekli ve igerili idari garrnamede belirlenen Teklif Mektubu
4.1.3- gekli ve igeri[i idari gartnamede belirlenen Gegici reminat.
4.1'4- ihale Konusu iqin tamamt veya bir krsmr Alt Ytiklenicilere yaptrrrlamayacalrna dair yazrl
Taahhiitname.
4'1.5- Kdylere Hizmet G<ittirme Birlikleri ihale Ycinetmeliginin ll nci maddesinin (a), (b), (c), (9),
(d)' (e)r (0, (g) ve (g) bentlerinde sayrlan durumlarda olunmadrlrna iligkin yazilrtaahhiitname.
4.1.6- ihale Doktimarurun satm almdrlrna dair belge.
4.2.- Mesleki ve teknik yeterlile iliqkin belgeler ve bu belgelerin taqrmasr gereken kriterler:
4.2.1.-iS deneyim belgeleri:
isteklinin son l0 yrl iginde yurt iginde ve yurt drgrnda Kamu veya ozel sektcirde scizleqme

bedelinin en M yo70'i orantnda gergeklegtirdigi veya %65}'si orarunda veyahut ycinettili idaiece
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kusursuz kabul edilen ihale konusu ig veya benzer iqlerle ilgili deneyimini gcisteren ve teklif edilen
bedelin Yo70 oranndan az olmamak iizere tek srizleqmeye iligkin ig Deneyim Belgesi
4.2.2.8u ihalede benzer iq olarak Benzer i9 Gruplanndan B GRUBU USf yapt @iNA) igfEni
II. VE III. Grup iqleri Kabul Edilecektir.
4.2.3.Ihale konusu ig veya benzer ige denk sayrlacak mi.ihendislik veya mimarhk b<iliimleri;
iNgaer veya MiMARLIK'trr.
5-ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
6-ihale doktimanr Dazkrn Kaymakamh[r Kdylere Hizmet Gdti.irme Birlili Bagkanh[r adresinde
g<iri.ilebilir ve 1.000,00 (Bin)TL kargrhlr aynr adresten temin edilebilir. ihaleye teklif verecek
olanlarrn ihale dokiimarunr satrn almalan zorunludur. istekliler ihale Doktiman Bedelini ve Gegici
Teminat Bedelini Dazkrr ilgesi K<iylere Hizmet Gdttirme Birlili Bagkanhlrnrn
TR210001000619326844445001Nolu Banka Hesabma da cideyerek ihaleye katrlabilir.
7- Teklifler 05.01.2021 Sah Gtinii Saat:12.00'a kadar Dazkrn Kaymakamh[r K<iylere Hizmet
Gcittrme Birli gine verilecektir.
8-isteklinin organizasyon yapmasma ve personel durumuna iligkin belgeler

8.1. ihale dokiimanrnda belirtilen sayrda ve nitelikteki teknik personeli, ihale dokiimanrnda
yazir bulunan hiikiimler gergevesinde bulundurmayr kabul ve taahhtit edildi[ine dair Teknik
Personel Taahhi.itnamesi

8.2 Teknik Personel taahhiitnamesinde bildirilecek olan teknik personel listesi
Adet Pozisyonu Meslek Unvam

I Miihendis/Ytiksek Miihendis ingaat Miihendisi
9-istekliler tekliflerini, anahtar teslim gciti.irti bedel vereceklerdir. ihale sonucu i.izerine ihale
yaprlan istekliyle anahtar teslim gdtiirii bedel i.izerinden sdzlegme imzalanacaktrr.
l0-istekliler teklif ettikleri bedelin % 3 iinden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda
gegici teminat vereceklerdir.
ll- Verilen tekliflerin gegerlik stiresi, ihale tarihinden itibaren en M 100 (yiiz) takvim giini.i
olmahdrr.
I 2-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
13- ihale alan istekliden ihale bedelinin o/o 6'sr orarunda kesin teminat ahnacaktu.
14- a) iq bitirilmig ve gegici kabuli.i yaprlmrg olsa dahi iqe ait odemeler, ihale bedelinin dilimler
halinde hakediq bazh olarak il Ozel idaresince Birlilimiz biitgesine aktanlmasrna miiteakip
yaprlacaktrr.

- b) Birli[imiz 2886 ve 4734 Sayrh Kanunlara tabii olmayry, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayrh
Resmi Gazetede yayrnlanan Kdylere Hizmet Gdttirme Birlik ihale ydnetmeligi htikiimleri
gegerlidir. idare ihaleyi yaprp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. idare yaprlacak igin
miktarrnda de[iqiklile gitmekte serbest olup, igi o 3A artrnlabilir veya eksiltebilir. Yaprlacak iqin
gecikmesi halinde sdzleqme bedeli iizerinden giinliik % 001 (onbindebir) oranrnda gecikme cezasl
uygulanacaktrr.
b) Teknik Kontrolliik Hizmetleri il Ozel idaresi teknik personellerince yaprlacaktrr.
15-Birlik ihaleyi yaprp yapmamakta, ihale saatinden rince ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
16-ihale Kriylere Hizmet Gdttirme Birli[i ihale Y<inetmeli[i hiikiimlerine gdre yaprlacaktrr.
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