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Dinar Fatih Ortaokulu Binası Depreme Karşı Güçlendirme ve Onarım yapım İşi

Açık ihale usulü ile ihale edilecektir

1-İdarenin
a)Adı
b)Adresi
c)Telefon ve faks numarast

d)Elektronik posta adresi

(varsa)

elİlgili personelin adı
soyadı/unvanı

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

b) Yapılacağı yer :

c) İşe başlama tarihi :

: Dinar İlçesi Koylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

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

DNAR
,. o.272.353 50 82 - 0.272353 29 84

:---

.Feyzi ŞEN - Birlik Müdürü

:Dinar Kaymakamlığı Toplantı Salonu

:28.07 .2020 Salı günü Saat: 14.30

istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

sözleşme
i idarece

d) İşin süresi

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati

4-İhaleye katılabilme şartları ve
kriterler:

Açık İhale -Okul Güçlendirme, Bakım Onarım Yapım İşi

Dinar İlçe Merkezi
sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren l0 (on) gün içinde de

yer teslimi yapılarak işe başlanabilecektir.
Yer te sli m inden it ibaren 2 5 0 (İkiYü ?f,lli) takvim günüdür.

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:.

4.1. ı-Teklif uermeye yetkili olduğunu göstİren İmza Beyannamesi veyaİmza Sirküleri;

l) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdik|i imza beyannamesi,

zj rızlıkişi olması halinde, İıgirir. göre tüzel kişilİgin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimdeki görevlilerl belirtenİon durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veYa bu hususları

tevsik edİn belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdik|i imza sirkiileri.

4.|.2_ Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu

4.|.3_ Şeklive içeriği İdari Şartnamede belirlenen Geçici Teminat.

4.I.4- ihale Konurr-işi, tamamı veya bir kısmı Alt Yüklenicilere yaptırılamayacağına dair Yazılı
Taahhütname.
4.1.5- Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yonetmeliğinin ll nci maddesinin (a), (b), (c), (Ç),

(d), (e), (rı, (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına İlİşkin yazılı taahhütname.

4.|.6- İhale Dokümarunın satın alındığına dair belge.

4.2.- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerİn taşıması gereken kriterler:

4.2.1. -|ş deneyim belgeleri :

İsteklinin son l0 yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya

bedelinin en az O/o70'i oranında gerçekleştirdiği veya 0Z5O'si oranınd

kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyi

bedelin o/o70 oranından az olmamak izere tek sözleşmeye ilişkin Iş
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4.2.2.Bııihalede benzer iş olarak Benzer iş Gruplarından B GRUBU Üsr yıpı (BNA) İŞLERi
II. \'E IIL Grup İşleri Kabul Edilecektir.
4.2.3.|hale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarhk bOltlmleri;

iNŞAAT veya MiMARLIK'tır.
5-İhateye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6-ihale doktımanİ Dinu. Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götüme Birliği. Başkanlığı adresinde

görülebilir ve 1.000,00 @iÖTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. ihaleye teklif Verecek

İlanların ihale dokümanınl satln almaları zorunludur. İstekliler İhale Doktlman Bedelini ve GeÇici

Teminat Bedelini Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının TR86 0001 0000

2332 g}4g 4850 03 Nolu Banka Hesabına da ödeyerek ihaleye katılabilir,

7- Teklifler 28.o7.2o2o Salı Gtıntı Saat:l4.3O'a kadar Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet

Götürme Birliği, Birlik Müdürtüğüne verilecektir.
8-İsteklinin oğanizasyon yapmaslna ve personel durumuna ilişkin belgeler

8.1, ihale d-ottimanınaa belirtilen saylda ve nitelikteki teknik personeli, ihale dokümanlnda

yazılı bulunan hükümler çerçevesinde bulundurmayı kabul ve taahhüt edildiğine dair Teknik
personel Taahhütnamesi

8.2 Teknik personel taahhütnamesinde bitdirilecek olan teknik personel listesi

Adet Pozisyonu Meslek Unvanı
1 Mühendis/Yüksek Mühendis İnşaat Mühendisi

9_İstekliler tekliflerini, anahtar teslim götürü bedel vereceklerdir, İhale sonucu üzerine ihale

yapılan istekliyle anahtar teslim götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

İo-istekıiıer t;klif ettikteri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi be[irleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.
Iı_ veriıen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Dosan) takvim günü

olma[ıdır.
12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
13_ihale alan istekliden ihale bedelinin o%6,sı oranında kesin teminat alınacaktır.

14-a) iş bitirilmiş ve geçici kabulü yapılmış olsa dahi işe ait ödemeler, ihaıe bedetinin dilimler

hatinde' hakediş barlİ ola.ak il Özel İdaresince Birliğimiz bütçesine aktanlmasına müteakiP

yapılacaktır.
b) Teknik Kontrollük Hizmetleri İl Özel İdaresi teknik personellerince yapılacakİır.

15-Birlik ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale saatinden önce iha[eyi iptal etmekte serbesttir.

ı6-ihale köylere Hirmet Goturme Birliği İhale yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır.
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