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Dinar İlçesi 2021 Yılı 3 Adet Okul Bakım Onarım Yapım İşi

Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin
a) Adı
b) Adresi
c) Telefon ve faks numarası
d) Elektronik posta adresi
(varsa)

e) İlgili personelin adı
soyadı/unvanı

2-İhale konusu yapım isinin
a) Niteliği, tiirii, miktarı
b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi

d) İşin süresi

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

4-İhaleye kailabilme şartlan ve
kiterler:

Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götiirme Birliği Başkanlığı
Dinar Kaymakamlığı K.H.G.Birliği Hfütimet Konağı Kat: 3 -

DNAR
0.272.353 50 82 - 0.272.353 29 84

Feyzi ŞEN - Birlik Müdiirü

Açık İhale -Bakrm Onanm Yapım İşi - 3 Adet
Dinar İlçe Merkezi ile Okçular ve Karahacılı Köyleri
Sözleşmenin imzalandığ tarihten itibaren 5 (Beş) giln içinde de

yer teslimi yapılarak işe başlanabilecektir.
: Yer tesliminden itibaren 45 (I(rkBeş) takvim günüdür.

:Dinar Kaymakamlığı Toplantı Salonu
:08.09.202l Çarşamba Giinü Saat: 16.00

istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeleı: 
.

4.1.1_ Tellif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri;

l) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

zİ rııreı ı.işi'oıması halinde, İlgisine gore ttızel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularr ile tüzel

ı<işiıiİin yonetimdeki görevlilerİ bJıirtenİon durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları

tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu

a.1.3- §ekli ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen Geçici Teminat,

+,ı.+_ inuı" Korrsi işin t-nu.r r.yu bir kısmı Ali Ytıklenicilere yaptlrılamayacağlna dair yazılı

Taahhütname.
4.1.5_ Köyleıe Hizmet Götiirme Birlikleri ihale Yönetmeliğinin l1._nci^maddesinin (a), (b), (c), (Ç),

üaİ, t"l, tO, (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazıh taahhütname,

4.1.6- İhale Dokümanının satın ahndığına dair belge,

4.2._ Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2. 1.-İş deneyim belgeleri :

İrt"tıioin son ıo yil içinde 1ıırt içinde ve 1urt dışında Kamu veya özel sektörde. sözleşme

bedelinin en az Vo70,i oranında gerçekleştirdiği veya %50,si oranında veyahut yönettiği idarece

kusursuz kabul edilen ihale ı.orui, ii rreyu uenier işierle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen

bedelin %70 oranından İlzeİe tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesi
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4.2.2.Bu ihalede benzer iş olarak Benzer İş Gruplarından B GRUBU ÜSr YnPl (BNA) İŞLERİ
II. VE IIL Grup İşleri Kabul Edilecektir.
4.4.3.İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık böltiırnleri;

iNşAAT veya MiMARLIK'Iır.
5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6_ihale dokümanı Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinde
görülebilir ve 500,00 (BeşYüz)TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İstekliler İhale Doküman Bedelini ve Geçici
Teminat Bedelini Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götiirme Birliği Başkanhğının TR86 0001 0000
2332 9049 4850 03 Nolu Banka Hesabına da ödeyerek ihaleye katılabilir.
7- Teklifler 08.09.2021 Çarşamba Günü Saat: 16:00'a kadar Dinar Kaymakamhğı Köylere Hizmet
Götürme Birliği, Birlik Müdürlüğüne verilecektir.
8- İstekliler takliflerini, anütar teslim götilrü bedel vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale

yapılan istekliyle anahtar teslim götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktrr.

b9-istekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.
İ0_ Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü

olmalıdır.
l 1-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
12_ihale alan istekliden ihale bedelinin %6,sı oranında kesin teminat alrnacaktır.

l 3-Teknik Kontrollük Hizmetleri İl Özel İdaresince yürütiilecektir.

l4_Birlik İhaleyi yapıp yapmamakta, ihale saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

15_ihale Köyle;e Ht.it ctıttı..e Birliği ihale Yönetmeliği htikümlerine göre yapılacaktır.
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