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Dinar İlçesi 19 Köyde Köy İçi Kilitli Beton Parke ve Bordür Yapım İşi
Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

l-İd-.4!!
a) Adı
b) Adresi
c) Telefon ve faks numarası

d) Elektronik posta adresi (varsa)

e) İlgili personelin adı soyadı/unvanı

z-İbe!ç-kslu§uJepıısj§,ııg

a) Niteliği, türü, miktan

b) Yapılacağ yer

c) İşe başlama tarihi

d) İşin stıresi

3lhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yetertik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya lmza Sirküleri;

l ) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kuruculan ile tüzel kişiliğn yönetimdeki görevlileri belirten

son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlan tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4. 1.2- Şekli ve içeriğ ldari Şartnamede belirlenen teklif meklubu ve eki birim fiyat cetveli
4.1.3- Şekli ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen geçiciteminat.
4.1.4- İhale Konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamay acağına dait yazılı taahhütname.
4. 1.5- İhale dokümanuıın satın alındığına dair belge.
4.2.- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşımasr gereken kriterler:
4.2. 1.-İş deneyim belgeleri:
İsteklinin son l O yıl içinde yurt içinde ve 1ıırt dışında Kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az o/o70'i oranında gerçekleştirdiğ

veya o/o5O'si oranında veyahut yönettiğ idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve ıeklif
edilan bedelin o/o70 oranındaı az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesi
4.2.2.Bu ihalede benzer iş olarak Benzer İş Gruplarından A GRUBU ALT YAPI İŞLERİ V Grup İşleri Kabul Edileceklir.
4.4.3.İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İNŞAAT VEYA MİMARLIK'tır.
5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6-İhale dokümanı Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinde görülebilir ve 1.000,00 (Bin)TL karşılığı aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklifverecek olanlann ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İstekliler ihale doküman bedelini Dinar
İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının TR86 O0Ol 0000 23329O4g 4850 03 Nolu Banka Hesabına da ödeyerek doküman satın
alabilirler.
7- Teklifler l5.05.2017 Pazartesi günü Saat: l4:00'a kadar Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, Birlik Müdürlüğüne
verilecektir.
S-İsteküiler lekliflerini, her bir iş kaleminin miktan ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlann çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerindeıı verecektir. İhate sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktan ile iş kalemleri için teklifedilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklifbirim fiyat sözleşme imzalanacaklır.
O9Jstekliler teklif ettikleri bedelin o/o3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminaı vereceklerdir,
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az30 (otuz) takvim günü olmalıdır.
1 1-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
12lhale alan istekliden ihale bedelinin 0/6'sı oranında kesin teminat alınacaktır.
13-a) İş bitirilmiş ve geçici kabulü yapılmış olsa dahi işe ait ödemeler, ödeneğinin İl Özel İdaresince Birliğimiz bütçesine aktanlmasına
müteakip yapılacaklır.

b) İl Özel ldaresi teknik elemanlarınca yapılacak kontroller sonucunda düzenlanecek hakediş ve Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağna
istinaden ödemeler yapılacaklır.

n

: Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğ Başkanlığ

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

: 0,272.353 50 82 - 0.272.353 29 84

:___

: Feyzi ŞEN - Birlik Müdüni

: Açık İhale - Birim Fiyat - 19 Köyde Kilitli Beton Parke ve Bordür Döşeme İşi
Parke 29.800 m2 - Bordür 8.900 m

: Dinar İlçesine bağlı Bağh Çiçektepe, Kınık, Yıprak, Doğanlı, Göçerli, Dikici, Karahacılı, Akgün,
Okçular, Alparslaıı, Pınarlı, Akpınarlı, Duman, Sütlaç, Aktoprak, Kazanpınar, Bağcılar, Bülüçalan,
Yelalan Köyleri
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren l0 (on) gün içinde de yer teslimi yapılarak işe
başlanabilecektir.
: Yer tesliminden itibaren 9O(Doksan) takvim günüdür.

: Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğ Başkanlığı

: |5.05.2O|7 Pazartesi günü Saat: l4.30
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Dinar İlçesi 1.Grup Alt Yapı Tesisleri Yapım İşi
Açık İhale UJulü ile İhale Edilecektir.

ıhalevi yanan Birliğin:
a) Adı : Dinar Ilçesi Köylere Hizmet Götilrme Birliğ Başkanlığı
b) Adresi : Dinar Kaymakamlığ Htıkiimet Konağı Kat :2 DiNAR
c) Telefon ve Faks Numarası : 0 2'72 353 50 82 l 353 I'7 7I - 02'72 353 29 84
d) Elektronik Posta Adresi :

e) İlgili personelinin adı, soyadı/unvaru: Feyzi ŞEN - Birlik Müdiirü

ihale konusu isin :

ffiesi l.Grup Alt Yapı Tesisleri Yapım işi
Türü ve Niteliği : Açık İhale - Yapım İşi (AltYapı)
Miktarı : 1 Adet İsale Haİtı, l Adet 50 m3'liik İçme Suyu Deposu, l Adet İlave İçme Suyu Şebekesi ve 4
Adet İlave Kanalizasyon Şebekesi
Testim/Yapılacağı Yer: Dinar İlçesine Bağı Yıpralq Çürüklü, Yapağlı, Göçerli, Doğanh ve Yiiksel Köyleri
İşin Süresi : Sözleşme tarihinden itibaren 10(on) giln içinde yer teslimi ve işe başlama yapılarak l20
(ylzyirmi) takvim giinü içerisinde tamamlanacaktrr.

ıhale sartları ı
İtıaleye katılma şaıtları ve istenilen belgeler:
l- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteran İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyarrnamesi,
2)Tiizel kişi olması halinde, ilgisine göre tiizel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya krırucuları ile ttlzel kişiliğin yönetimdeti

görevlileri belirten son duruınu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlan tevsik eden belgeler ile tilzel kişiliğin noto tasdikli
imza sirküleri.
2- Şekli ve içeriği İdari Şartıamede belirlenerı teklif mektubu.

3_ Ihale Konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yuklenicilere yaptınlmayacağına ilişkin Alt Yijklenici TaahhUtnamesi

4- İhale dokümarıırun saün alındığına dair belge.
5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5. lJş deneyim belgeleri:
İstekİinin sbn lo yİl içinde 1urt içinde ve yurt dışında Kamu sekt<lründe sözleşme bedelinin en azVo'|\'i orarunda.gerçekle$irdiği

veya %50'si orarunda'ueyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu A GRIJBU ALT YAPI İŞLERİ IV Crug (19me

..,j. d.porr, içme suyu İesisi yapımı, kanalizasyon şebeke sistemi yaplmı ve benzeri) ile ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen

bedelin %70 orarıından az olmamak tlzere tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesi
5. l. 1 .Bu ihalede bozer iş olarak Benzer İş Gruplarından A GRUBU ALT YAPI İŞl-Pnİ IV Grup İşleri Kabul Edilecektir.

5.1.2.İıale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mtüerıdislik veya mimarlık böliirnleri; NŞaar VEYA MİMARLIK'tır.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katlabilecektir,
7-İsteklİler tekıifl;rini, anütar teslim götti,rtı bedel vereceklerdir. İhale sonucu tizerine ihale yapıları istekliyle anütar teslim göttiırü

bedel iiaerinderı sözleşme imzalanacaktır
8- Venlen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim gilrıü olmalıdır.
9-Konsorsiııım olarak ihaleye teklif veremezler.
l0-ıhale alan istekliden ihale bedelinin %o6,sl orarunda kesin teminat alrnaçakır.
1l-Birlik ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

l2-Ihale Köylere Hizmet Götİiırme Birliği İhale Yönetmeliği htikümlerine göre yapılacaktır.

l 3-İl özel İdaresi teknik personellerincİ yapılacak kontroller sonucunda verilecek Yapım İşleri GeÇici Kabul Tutarıağına istinaden

ödemeler yapılacaktır.

adresinde görülebilir ve
ihale dokiimanınr satrn

--ilıale doküınanı Dirıar Kayınakamlığ Köylere Hizmet Götiirme Birliği Başkanlığı
1.000,00(Bin) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanlann
almalan zorurıludur.
ıhalenin ı

a) Yapılacağ Yer : Dinar Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) Tarih ve Saati : 15.05.2017 Pazartesi Saat: 15:00

Teklif verme yeri vc saati :Teklifler 15.05.2017 Pazaıtesi Günü Saat: l4:00'a kadar

Köylere Hizmet Götiirme Birliği Müdtirlüğiine verilecektir.

Teklif edilen bedelin %3'iinden az olmamak üzere,

belirlenecek tutalda geçici teminat verilecektir.
Gecici Teminat


