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DAZKIRI KAYMAKAITUGT
rdvlnRn HizivrBr c0rUnrrn ninr,iGi ea$KAxuGr

Dazklrr Alkim Ortaokulu Binasr Depreme Karqr Giiglendirme ve Onanm Yaprm igi

Agrk ihale usulti ile ihale edilecektir.

1-idarenin
a)Adr
b)Adresi
c)Telefon ve faks numarasr

d)Elektronik posta adresi
(varsa)

e;ilgili personelin adr
soyad/unvanr

2-ihale konusu )raprm isinin
a) Niteligi. ttirii, miktan
b; Yaprlacagr yer
c) ige baglama tarihi

d) igin siiresi

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

Dazkrn Ilgesi K6ylere Hizmet Gdttirme Birlili Baqkanhlr
Dazknr Kaymakamhgr K.H.G.Birli[i Hiiki.imet Konalr Kat: 3 -

Dazkrrr
0 272 42t 32 23

U[ur DEMIR eirht Saymanr

Agrk ihale -Okul Gtiqlendirme, Bakrm Onanm Yaprm igi
Dazkrn ilge Merkezi
Sdzlegmenin imzalandrfr tarihten itibaren 10 (on) gtin iginde de
yer teslimi yaprlarak ige baglanabilecektir.
Yer tesliminden itibaren 90(Doksan) takvim giinildtir.

:Dazkrn Kaymakamhpr Toplantr Salonu
:16.05.2022 Pazartesi siinti Saat: 14.30

4-ihaleye katrlabilme gartlarr ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1-ihaleye katrlma gartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1-Teklif vermeye yetkili oldu[unu gdsteren imza Beyannamesi veyalmza Sirkilleri;

1) Gergek kigi olmasr halinde, noter tasdikh imzabeyannamesi,
2) Tnzel kiqi olmasr halinde" ilgisine gore ttizel kigilifin ortaklan, iiyeleri veya kurucularr ile tiizel

kiqilifiin yonetimdeki gdrevlileri belirten son durumu gcisterir Ticaret Sicil Gazeiesi veya bu hususlal
tevsik eden belgeler ile tiizel kigiligin noter tasdikli imza sirktileri.
4.r.2- gekli ve igeri[i idari gartnamede belirlenen Teklif Mektubu
4.13 gekli ve igerigi idari gartnamede belirlenen Gegici Teminat.
4'l'4- ihale Konusu igin tamamt veya bir krsmr Alt Ytiklenicilere yaptrnlamayacaSrna dair yanlrTaahhtitname.
4'l'5- Kciylere Hizmet Gcitrirme Birlikleri ihale Yonetmeliginin ll nci maddesinin (a), (b), (c), (g),(d)' (e)' (0' (g) ve (g) bentlerinde sayrlan durumlarda olunmadrlrna iligkin yazrlrtaahhritname.4.1.6- ihale Dokrimanlnln satrn ahnirSrna dair belge.

i.i.;-Yil,tlfil,il",:t:,::terlige ili$ki; u"tg.l..u.iu bergererin ta$,mas, gereken kriterrer:
Isteklinin son 1o yit iginae yurt iginde.u:. 

{urt drgrnda. Kamu veya ozersektcjrde scizregmebedelinin en az Nlo'i;";;d *".r#t.urtrdigi ;;y;"*!i,ri oranrnda veyahur ycinettili idarece
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kusursuz kabul edilen ihale konusu ig veya benzer iglerle ilgili deneyimini gdsteren ve teklif edilen
bedelin o/o70 oranndan az olmamak iizere tek sozleqmeye iligkin ig Deneyim Belgesi
4.2.2.8u ihalede benzer iq olarak Benzer ig Gruplanndan B GRUBU USf yapf (BINA) i$lgni
II. VE III. Grup igleri Kabul Edilecektir.
4.2.3.Ihale konusu ig veya benzer iqe denk sayrlacak mthendislik veya mimarhk b<jli.imleri;
Ngeer veya MiMARLIK'trr.
5-ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
6-ihale dokrimam Dazknr Kaymakamhfr Kdylere Hizmet G<iti.irme Birlili Baqkanhfir adresinde
g<irtilebilir ve 1.000,00 (Bin)TL kargrhlr aynr adresten temin edilebilir. ihaleye teklif verecek
olanlann ihale dokiimamnr satrn almalan zorunludur. istekliler ihale Doktiman Bedelini ve Gegici
Teminat Bedelini Dazkrn ilgesi Kdylere Hizmet Gritiirme Birlili Bagkanhlrnrn
TR210001000619326844445001Nolu Banka Hesabrna da cideyerek ihaleye katrlabilir.
7- Teklifler 16.05.2022 Pazartesi Giinii Saat:14.30'a kadar Dazkm Kaymakamhgr Kciylere Hizmet
Gottirme Birligine verilecektir.
8-isteklinin organizasyon yapmaslna ve personel durumuna iligkin belgeler

8.1. ihale doki.imanrnda belirtilen savrda ve nitelikteki teknik personeli. ihale doktimanrnda
yazir bulunan htiktimler gergevesinde bulundurmayr kabul ve taahhtit edildigine dair Teknik
Personel Taahhtitnamesi

8.2 Teknik Personel taahhtitnamesinde bildirilecek olan teknik personel listesi
Adet Pozisr-onu Meslek Unvanr

1 Mi.ihendis/Yiiksek Mrihendis ingaat M[ihendisi
9-istekliler tekliflerini, anahtar teslim gcitiirti bedel vereceklerdir. ihale sonucu tizerine ihale
yaprlan istekliyle anahtar teslim g<ittirti bedel tizerinden scizlegme imzalanacaktrr.
10-istekliler teklif ettikleri bedelin % 3 i.inden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda
gegici teminat vereceklerdir.
I l- Verilen tekliflerin gegerlik stiresi, ihale tarihinden itibaren en az 100 (yiiz) takvim gtinti
olmahdrr.
I 2-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
l3- ihale alan istekliden ihale bedelinin %o 6'sr oranrnda kesin teminat ahnacaktrr.
14- a) iq bitirilmig ve gegici kabulti yaprlmrg olsa dahi ige ait cidemeler, ihale bedelinin dilimler
halinde hakedig bgzh olarak il Ozel idaresince Birligimiz biitgesine aktanlmasrna miiteakip
yaprlacaktrr.

- b) Birligimiz2SS6 ve 4734 Sayrh Kanunlara tabii olmayry,28.04.2007 tarih ve 26506 sayrh
Resmi Gazetede yaytnlanan Kdylere Hizmet Gottirme Birlik ihale yrinetmeligi hiikiimleri
gegerlidir. idare ihaleyi yaprp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. idare yaprlacak igin
miktarrnda degiqikli[e gitmekte serbest olup, igi '/o 30 artrnlabilir veya eksiltebilir. yaprlacak igin
gecikmesi halinde stizlegme bedeli i.izerinden gtinltik % 001 (onbindebir) oranrnda gecikme cezasr
uygulanacaktrr.
b) Teknik Kontrolliik Hizmetleri il Ozel idaresi teknik personellerince yaprlacaktrr.
l5-Birlik ihaleyi yaprp yapmamakta" ihale saatinden 6nce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
l6-ihale K<iylere Hizmet Gotrirme Birli!i ihale Yonetmelili hiikiimlerine gcire yaprlacaktrr.

UNUR.
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