
1-İdarenin
a) Adı

b) Adresi

irraı,n iraNr

DİNAR KAYMAKAMLIĞI
KöyLERE HizMET çörünıvır ninı,iĞi naş«aNLIĞI

Dinar Hükümet Konağı Mantolama ve Genel Onarım Yapım İşi

Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

: Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

: Dinar Kaymakamlığı K.H.G.Birliği Hükümet Konağı Kat:3

- DNAR
c) Telefon ve faks numarasl . 0.272.353 50 82 _ 0.272353 29 84

d) Elektronik posta adresi : ---

(varsa)

e;İlgili personelinin adı,
soyadı/ unvanı

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü, miktarı

b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi

d) İşin süresi

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

,. Feyzi ŞEN - Birlik Müdüni

+_ıhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:
+.l--İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.z-Teklif vermeye yetkili olduğunu gosİeren İmza Beyannamesi veyaImza Sirküleri,

l) Gerçek kişi oiması halinde, noter tasdik|\imzabeyannamesi,
2) Tnze|kişi olması halinde, İıgirin. göre tüzel tişiİigin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki gorevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaİet Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek izere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel

kişiliğin noter tasdik|.i imza sirküleri,
4.1.3_Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ihale Yonetmeliğinin l 1 nci maddesinin (a), (b), (c),

(ç), (d), (e), (0, (g) Ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazıllı

taahhütname.
4.1.4_Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

a.1.5_§eHi ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat

+.ı.o_fıruı. ronusıi işin tamaml veya bir kısmı alt 1riklenicilere yaptınlmayacağına

yuklenici Taahhütnamesi.
4.| .7 - İhale doktlmanlnın satın alındığına dair belge,

:Açık İhale - Yapım İşi - l Adet Mantolama ve Genel

Onarım Yapım Işi
:Dinar Merkez Adliye Mahallesi
:Kontrol Teşkilatı Görevlendirilmesine müteakip 5 (Beş)

gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır,

:Yer tesliminden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür,

:Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
Başkanlığı Toplantı Salonu
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4,2.- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerİn taşlması gereken krİterler.

4.2.1 .-|ş deneyim belgeleri:
İsteklinin ,on ıo yJ içira. yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya özel sektörde sözleŞme

bedelinin en az o^70'i oranında gerçekleştirdiği veya oz5o'si oranında veyahut yönettiği

idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve

teklif edilen bedelin yo70 oranından az olmamak izere tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim

Belgesi
4.2.2.Bu ihalede benzer iş olarak Benzer İş Gruplarından B GRUBU ÜST YAPI IŞLEzu

Kabul Edilecektir.
q.2.ı.Iha|e konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bolıımleri ;

iNşear veya MiMARL[K'tır.
4.3-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir,
4.4_|ha|e doktımanı Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği..BaŞkanlığı

adresinde görulebilir ve 1.0O0,d0 @in)Tİ Karşılığı aynı adresten temin edilebilir. IhaleYe

teklif vereç*ek olanların ihale doktımanını satın almaları zorunludur,

4,4.1-istekliler Nakit Geçici Teminatı/ihale Doküman Bedelini Dinar İlÇesi KöYlere Hizmet

Götürme Birliği Başkanlİğının TR86 00Ol OO0O 2332go4g 4850 03 nolu banka hesabına da

yatırabilirler.
4.S_Teklifler 25.09.2o2O Cuma Saat:15.3O'a kadar Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet

Götürme Birliği Müdürlüğüne verilecektir.
4.6-istekliler tekliflerini,"anahtar teslim götüni bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekli ile ,nuhtu, teslim götüni bedel üzerinden sözleşme

imzalanacaktır,
4.7_istekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.
4.8_ Verilen teklifleİin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (atmıŞ) takvim günü

olmalıdır.
4.9-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler,

+.1O_İhale alan istekliden ihale bedelinin Yo6, sı oranında kesin teminat alınacaktır,

4.11.1_İş bitirilmiş ve geçici kabulu yapılmış olsa dahi işe ait ödemeler, ödeneğinin İl Özel

İdaresinİe Birliğimiz butçesine aktarılmasına müteakip yapılacaktır.

İ ıİ İ_grrıiı. itİı.vİvup,p yup.urakta, ihale saatindİn önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir,

q.ız_ırraıeroylere uir..t botlirme niriigi ihaıe yonetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır,
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