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Ihaleyi Yapan Birliğin Adı Bolvadin Ilçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği
Belge Tarih ve Sayısı (Encümen Kararı) 03.07.20]l7l13

l-İdarenin

a) Adresi Konak Mah. Hükümet Konağı Kat : 3 Bolvadirı/ AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası (0272) 611239| - (0727) 6125514
2-İhale Konusu İşinin

Bolvadin 5 Okul Doğalgaz Dönüşüm Işi

Niteliği-Türü Doğalgaz Dönüşümü

Miktarı

Teslim Yeri/Yapllacağı Yer
Naciye Nurettin Taktak İlkokulu, M.K Bayramer ortaokulu, Kırkgöz Anaokulu.

İpekyolu İlkokulu ve Şehit Ramazan Emet İ.H.O

lşe başlama tarihi Sözleşme yapılıp yer teslimi yapıldıktan sonra işe başlanacaktır.

Işin süresi yer teslimi tarihinden itibaren 70 takvim giinüdür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer Bolvadin Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati l1.Il7 .2011 Saat l4:J0
4-1hateye katılabilm€ şartları ve istenilen belgeler.

a) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile e-posta adresi,

b) Meyzualı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi.

c) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış i|gilisine göre Ticaret ve/veya Sanayi
Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlü olduğunu gösteren beIge,

d) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı geleği tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticalet ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya
ihale tarihinin içerisinde bulunduğu ytlda altnmış tüzel kişiliğin siciline kayütlı olduğuna dair belge,

e) Teklifvermeye yetkili oIduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

f) Ceıçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

g) TüZel kişi olması halinde ilgilisine gore tüzel kişiliğin ortaklarl, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri
belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi Veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdik|i imza
sirkiileri.

h) K.H.G.B.i.Y' nin l l. Maddesinin bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair yazılı taahhtltname,

ı) K.H.G.B.İ.Y.'nin 28.Md.bahsi geçtiği şekilde hazırlanacak T€klif Mektubu,

D K.H.G.B.i.Y'nin 22/ğve29.Md. belirtilen G€çici Teminat, (Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere)

j) ihaİe dökümanlnın satün alIndığlna dair belge (makbuz)

k) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel ikişelere iIişkin beyanname,

5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabiliceklerdir.

6- Konsorsiyum olarak teklif verilemez.

7- Son l0 yıl içinde bedel içeren bir sözleşüne kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin 7o70 oranından az
olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

8- İhale Dokümanı ve Teklifler; ihale Dokümanl BoLvADiN İLÇEsİ KöYLERiNE HizMET GÖTÜRME BiRLiĞi
BAŞKANLIĞı Konak Mah. Hükümet Konağt Kat:3 BoLVADiN adresinde görülebilir.Teklifler de ihale saatine kadar bu

adrese teslim edilir, İhale dokümanı 300,00.-TL. kaşılığı aynı adresten temin edilebiliı. İhaleye teklif verecek olanların ihale

dokümanını almaları / satın almaları zorunludur.

9-Birliğimiz Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale Yönetmeliğine tabidir.
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İşin Nevi
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