
iH,tı,r iı,ı,Nı

niN.q.n KAyMAKıvrı,rĞ ı rÖyınng, rrİ zvınr c Ör Ünvın gİRLİĞi
nışxANı,ıĞı

Dinar İlçesi l. Grup Köyleri Güneş Enerji Sistemi İkmal yapım İşi

Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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

d) Elektronik posta adresi

e) İlgili personelin adı

soyadı/unvanı

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü, miktaıı
b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

d) İşin süresi

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

taahhütname.
4.1.5- Köylere Hizmet
(ç), (d), (e), (0, G)
taahhütname.

Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

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

DNAR
0,272.353 50 82 - 0.272.353 29 84

Feyzi ŞEN - Birlik Müdürü

Açık İhale - Elektrik/Elektronik_l Adet

oinar ilçesine bağlı Karahacılı, Sütlaç, yeşilhüyük, Karabedir,

Dombay, Yüksel, Çapalı ve Okçular Köyleri
Sclzleşmenin imzaİandığı tarihten itibaıen 10 (on) gün içinde de

yer teslimi yapılarak işe başlanabilecektir,

Yer teslimindİn itibaren 75(YetmişBeş) takvim günüdür,

Dinar Kaymakamlığı Toplantı Salonu

16.08.2022 Salı günü Saat: 16.00

4_İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

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

.

4. 1 . 1 _ Teklif vermeye yetkili olduğunu goĞren İmza_Beyannamesi v ey a |mza Sirküleri;

i1 c.rç.k kişi j.u., halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tnze|kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel_kişiiigin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yonetİmdeki görevliĞri beli-rten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veYa bu

hususlan tevsik.o.n u.ig.Ğr ile tüzel kişiliğin notertasdikli imza sirküleri,

i.i i_ şekli ve içeriği İaLi şart ramede belirlenen teklif mektubu

+.ı.z_ §ekli ve iieriği İdari şaıtnamede belirlenen geçici teminat.

4,|.4_ ihale KonuJişi;,;amı veya bİ.k,r., alt-yhklenicilere yaptırılamaYacağına dair Yazıl.ı

Götürme Birlikleri İhaıe Yönetmeliğinin 1l nci maddesinin (a), (b),,(c),

*teıbentlerindesayılandurumlardaolunmadığınailişkinyazı|ı

4.1.6- İhale doktlmarunın satın alındığına dair belge,

4.2._ Mesleti ,. t"ı.rrİı.;;iir" ilişkin u"ıgeı"r uJ bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2,|,-Iş deneyim belgeleri:
İsteklinin son 10 vrTlçi.o. yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya öze1 sektörde sözleşme

bedelinin en az o^70,i oranında gerçekteştirdiği veya 7o50'si oranında veYahut Yönettiği

idarece kusursuz kabul edilen ihalelonusr lş ,.yu benzet işlerle ilgili deneYimini gösteren ve
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teklif edilen bedelin o/o70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim

Belsesi
4.2.2.Bu ihalede benzer iş olarak FoToVoLTAİK GtJNEŞ PANELİ VE INVERTERDEN
9LUşAN ELEKTR1K ünpriıı,ı TESİSLERNn eir iş nENEvİııııPnİ Kabul Edilecektir.
q.4.z.iha|e konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veYa mimarlık bölümleri;

ELEKTRİK VEYA ELEKTRoNİK,tir.
5 -İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6-ihale'doktımani Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği BaŞkanlığı adresinde

görülebilir ve 500,00 (geİytız)rı. İarşılİgı aynı adresten temin edilebilir. ihaleYe teklif

ierecek olanların ihale dokümarunı ,utrn almaları zorunludur. İstekliler ihale doküman

b;;İİ D; ilçesi Kcıylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığnın TR86 0001 0000 2332

9049 4850 03 Nolu Banka Hesabına da ödeyerek doküman satın alabİlİrler.

7_ Teklifler |6.08.2022 Salı günü Saat: ı6:00,a kadar Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet

Götürme Birliği, Birlik Müdürlüğüne verilecektir,

8_ istekliler tekliflerini, anahtar İeslim götürü bedel vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale

yapılan istekliyle anahtar teslim götürü bedel üzerinden sözleşme imza|anacaktır,

O9_ıstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az o|mamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.
10_ Verilen tekliflerin ge|erlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü

olmalıdır.
1 1-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler,

IL_Iha|ealan istekliden ihaleiedelinin 0/o6,sı oranında kesin teminat alınacaktır,

13_a) iş bitirilmiş ve geçici kabulü yup,ıInrş olsa dahi işe ait ödemeler 202l ve2022Yı|ıEk

rÖvo'es projesİ ypİ. rararları çerçevesinde iller Bankasınca yapılacaktır, 
_^l"iı oJ iaur.ri teknik elemanlarınca yapılacak_ kontroller sonucunda düzenlenecek

hakediş ve yapım ışİeri ceçici Kabul Tutanagina istinaden ödemeler yapılacaktır,

14_Birlik ihaleyi v"İ,rp y"p.amakta, ihale saitinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir,

lS_ihale Köylere H;;; bottı... Birliği ihaıe Y<ınetmeliği hükümlerine göre YaPılacaktır,
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