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iaris Xoyu Koy Kona$r yaprm igi

f-idarenin
a)Adresi

b)Telefon ve faks numarasl

2-ihale konusu yaprm iginin

a) Nitelipi, tiiril. Miktan
b)Yaprlaca$ yer
c)ige baglama tarihi

d)igin stlresi

3- ihalenin
a) Yaprlacagr yer

b) Tarihi ve saati

: Kurtulug Mah. H0kilmet KonaSr KaI:2DAZKIRV AFYONKARAHISAR
: (0272) 42r 3223 - (0272) 42r 39 99

: idris foyu Koy Konapr Yaprm igi
: ioris royu

: Sdzlegmenin yaprldrtr teblit tarihinden itibaren l0 gitn iginde yer teslimi yaprlarak
ige baglanacaktr.

: Yer teslimi tarihinden itibaren 230 gtlndilr.

: Dazkm H0ktlmet Kona$ toplanfi odasr

z 06.l2.20l7Qargamba gttn0 saat 10:00

4-ihaleye katrlmaya iligkin hususlar ve tekliflerin deferlendirilmesiyle ilgili hususlar

a)Tebligat igin adres beyanr ayrrca irtibat igin telefon numarasl ve faks numarasl ile e-posta adresi,
b)Mevzuatr geregi kayrth olduSu Ticaret velveya Sanayi Odasr veya Meslek Odasr Belgesi,

c)Gergek kigi olmasr halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulunduf,u yrlda ahnmrg ilgilisine gOre Ticaret velveya
Sanayi Odasma veya ilgili Meslek Odasna kayrth oldu$unu g0steren belge,

d)Tiizel kigi olmasr halinde, mevzuatl geregi tiizel kiginin siciline kayrth bulunduf,u Ticaret velveya Sanayi Odasrndan ilk ilan
veya ihale tarihinin igerisinde bulundupu yrlda ahnmrq tiizel kigilipin siciline kaytlt oldu$una dair belge,

e)Teklif vermeye yetkili oldu[unu g0steren imza beyannamesi veya imza sirkiileri,

f) Gergek kigi olmasr halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

g)Tiizel kigi olmasr halinde ilgilisine gOre ttlzel kigilifin ortaklan, ilyeleri veya kurucularr ile ttizel kigilitin ydnetimdeki gOrevleri

belirtilen son durumu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlan tevsik eden belgeler ile tiizel kigilipin noter tasdikli imza
sirkiileri.
h)Koylere Hizmet Gotiirme Birligi ihale Y0netmeli[inin I l. Maddesinin bentlerinde sayrlan durumlarda olmadr[rna dair yazrh

taahh0tname.
r) Koylere Hizmet Gotilrme Birlipi ihale YOnetmeli[inin 28.Md,bahsi gegtiti gekilde hazrlanacak Teklif Mektubu.
i) Koylere Hizmet Gotiirme Birligi ihale Y0netmeli$inin 29.Md. belirtilen Gegici Teminaf (Teklif edilen bedelin Yo3' llnden az

olmamak tiaere)
j) ihale konusu igin tamamr veya bir ktsmr alt yilklenicilere yaptmlamaz.
k) ihale dokiimanrnm satrn ahndr$rna dair belge,
I) Orta[r oldupu veya hissedarr bulundu[u tilzel kigilere iligkin beyanname,

m) ihale tarihi itibariyle S S K ve Vergi borcu olmadtprna dair taahh0tname

5-l.Makine ve Diper Ekipmanlara itigt<in Belgeler
Yitklenici agalrdaki ig makinelerini ve ekipmanr iizerinde ig kaldrtr takdirde ingaat Mahallinde bulunduracaf,tnt taahhilt edecektir.

isteklilerin kendi mah olan makine ve ekipman; fatura yada demirbag veya amortisman defterinde kayrth oldufuna dair noter

tespit tutanagr ile veya yeminli mali mtigavir raporu ile tevsik edilir. Taahhiit (kiralamak) suretiyle temin edilecek makine ve

ekipman igin noter onayh taahhiltnamenin sunulmast gerekir.

5.1.1 I Adet Greyder ve I adet kepge Taatrhiitnamesi
5-2 Mesleki ve teknik yeterlilipe iligkin belgeler ve bu belgelerin taSrmast gereken kriterler.

5-2-l ig Deneyim belgesi: isteklinin son 5 (beg) yrl igerisinde yurt iginde ve yurt drgrnda Kamu veya Ozel sektdrde s6zlegme

bedelinin en az Yo70 i oranrnda gergeklegtirdipi veya %o 70 si oranmda denetlediSi veyahut yOnetti$ idarece kusursuz kabul

edilen ihale konusu ig veya benzer iglerle ilgili deneyimini g0steren ve teklif edilen bedelin o/o 70 si oranmdan az olmamak iizere

tek sbzlegmeye iligkin ig deneyim belgesi. ingaat miihendisleri ve mimarlar diplomalan ile katrlabilecekfir.

6- inaleye sadece yerli istekliler katrlabileceklerdir.

z- inale Doktmanr ve Teklifler: ihale Dokiimanr DAZKIRI KOYLERE HIZMET GOTURME BiRLidi BA$KANLIGI
Kurtulug Mah. Hukiirnet Konafr Kat: 2 DAZKIRI adresinde gOrtilebilir. Teklifler de ihale saatine kadar bu adrese teslim edilir.

ihale dokumanr 200,00 TL. kargrhgr aynr adresten temin edilebilir. ihaleye teklif verecek olanlann ihale dok0mantnt almalan /
satrn almalan zorunludur. /,n

./t



& istekliler tekliflerini her bh ig kaleminin miktan ile bu i9 kalemleri igin teklifedilen birim fiyatlannm garprmr sonucu bulunan
toplam bedel ilzerinden vereceklerdir lhale sonucu iizerine ihale yaprlan istekliy€ her ig kaleminin miliarr ile i9 kalemleri igin
teklif edilen birim fiyatlann garprnr sonucu bulunan toplam bedel tlzerinden teklif birim fiyat uzerinden iflem gdrulecektir. Bu
ihalede igin tamamr igin teklif verilecektir.

9- Hazrlanmrg olan Teknik Raporlara aynen uyulacalln, (Projede deligiklik olmasr gerekirse degi$iklikler teknik
elemanlanmrzrn uygun gOrmesi sunucunda uygulanacaktr.)

l0- Plan Proje Yatrnm ve ingaat Mudilrlupu Teknik Elemanlaflnca yaprlacak kontroller sonucunda verilecek yaprm igleri gegici
kabul tutanagrna istinaden hak ediii hazrlanarak ddemeler yaprlacallr.

I l-igyerinde gahgtrnlacak iggilerle ilgili her tiirl0 gtvenlik dnlemi ytklenici tarafindan satlanacak olup, idare higbir y4lkUmlUlUk

almayacakt[. ( Verilen tekliflerin gegerlilik stlresi 30 i9 giinUdttr. )

12- Bu ige ait gecikmelerde her takyim gunu igin sozlegme bedelinden % 0,3 gecikme cezast y0klenicinin Odemesinden kesilir.

13- Konsorsilum olarak ihaleye teklif verilemez.

14-Birligimiz Koylere Hiznet Gbtilrme Birliti Ihale Ydnetmeligine tabidir.

llBirlilimiz ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir.


