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Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
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Dinar İlçesi Akçaköy Köy Tüzel Kişiliği Konut Yapım İşi

Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.
ıhaleyi yapan Birliğin:

a) Adı : Dinar Ilçesi Koylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Adresi : Dinar Kaymakamlığı Hükümet Konağı Kat: 3 DINAR
c) Telefon ve Faks Numarası . 0 272 353 50 82 l 0272 353 29 84
d) Elektronik Posta Adresi :

e) İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı: Feyzi ŞEN - Birlik Müdünl

ıhale konusu İşin :

İhalenin Adı : Dinar İlçesi Akçaköy Köy Tüzel Kişiliği Konut Yapım İşi
Tüni ve Niteliği : Açık İhale - Bina Yapım İşi
Miktarı :1Adet(Zemin+l.Kat)
Teslim/Yapılacağı Yer : Dinar İlçesi Akçaköy Köyü
İşin Süresi : Sözleşme tarihinden itibaren 10(On) gün içinde yer teslimi ve işe
başlama yapılarak, 1 20 (YüzYirmi) takvim günü içerisinde tamamlanacaktır.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
1_Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veyaİmza Sirktileri;

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

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kuruculan ile tiizel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasr halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gösteren belgeler ile ttizel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

l.1-Aynca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya

kayıtlİolarak sİırdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleŞme imzalanmadan önce, bu

duhmu tevsik eden belgeleri ilgili mevzuat ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uYgun olarak

sunması gerekmektedir.
2-Vekdleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya iliŞkin noter onaYlı

vekAletname ile vekilin noter tasdik|i imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

3-Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4-Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

s-fııaıe Konusİ işin tu1nu., veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamayacağına dair YazıIı
taahhütname.
O-İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

7_ Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerİn taşıması gereken krİterler:

7.1-İsteklinin son 10 yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu sektöründe sözleŞme bedelinin en

azo/o70,i oranında geİçekİeştirİgi ,,.yu o/o5O'si oranında veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul

edilen ihale konusuİşe ait deneyİmini gösteren ve teklif edilen bedelin o/o5O oranından az olmamak
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VE III. Grup İşleri Kabul Edilecektir.
Z.l-İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak
veya MİMARLIK'tır.

^ 8-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
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İhaleye katılabilme

mühendislik veya mimarlık bolumleri; İNŞaer



9_İstekliler tekliflerini, anahtar teslim götürü bedel vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan
istekliyle anahtar teslim götüni bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır
1o-Verilen tekliflerin geçertik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmış) takvim günü

oIma[ıdır.
1 1-Konsorsiyum o1arak ihaleye teklif veremezler.
12-ıhale alan istekliden ihate bedelinin o/o6'sı oranında kesin teminat alınacaktır.
l3_a)iş bitirilmiş ve geçici kabulü yapılmış olsa dahi işe ait ödemeler, ödeneğinin İI Özel İdaresince

Birliğimiz bütçesine aktanlmasına müteakip yapılacaktır.
tfı Özel idaresi teknik e[emanlarınca yapılacak kontroller sonucunda düzenlenecek hakediş ve

Yapım İşteri Geçici Kabul Tutanağına istinaden ödemeler yapılacaktır.

ihaüe Dokümanı : ihale dokümanı Dinar kaymakamlığı köylere Hizmet Götürme Birliği
B"şı*r1ı,ğ, 

"dr*trrd. 
g"rülebilir ve 250,0O (İkiYüzEtli) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

ihaİe doktıman bedeli Birliğimiz\n Ziraat Bankası Dinar Şubesi TR86 0001 0000 2332 9049 4850

03 nolu hesabına yatırıtarak aynı yerden de atınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale

dokümanını satın almaları zorunludur,

İhatenin :

a) Yapılacağı Yer
b) Tarih ve Saati

: Dinar Kaymakam[ığı Toplantı Salonu
: 2? Kasım 201'7 Pazartesi Saat: 14:30

Teklif Verme Yeri ve Saati : Teklifler 27 Kaslm 2ol'7 Pazartesi Günü Saat: t4:00'a kadar

Birlik Müdürlüğüne verilecektir,

Gecici Teminat : Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere,

irt"ı.l,ı.."" b"ıt.ı.*""k trtu.iuÇ-çi.ı teminat verilecektir. Geçici teminatl nakit olarak yatırmak

iri"|."i".ir, Birliğimizin Ziraatbinkası Dinar şubesi TR86 0O01 0ooo 2332 9049 4850 03 nolu

hesabına yatırılacaktır.


