
iHnr,n iunr
DAzKrRr x6yr,nnn nizunr cdrUnun ninlici nlsxeNlrGr

ilgemize balh Krzrltiren K6yii 800 m2, Akarca KOyU 600 m2, Qiftlik KOyU 600 m2, Yukanyenice K0yii 1200 m2,
Hasandede Kdyu 700 m2, idris Kdyu 600 m2 ve Aqa$ryenice Kdyii 1500 m2 k0ylerin Koy iqi yollanna 6000 m2 kilitli parke taqr

ahmr ve ddqeme yapm igi

l-idarenin
a) Adresi

b)Telefon ve faks numarasl

2-ihale konusu yaprm iginin

a) Nitelifii, tiirii. Miktan
b)Yaprlacafir yer

c)iqe baqlama tarihi

d)igin siiresi

3- ihalenin
a) Yaprlacagr yer

b) Tarihi ve saati

ilgemize ba$h Krzrl0ren KOyii 800 m2, Akarca K0yii 600
m2, Yukarryenice K0yii 1200 m2, Hasandede K0yii 700 m2,

Kurtulu g Mah. H iikiimet Konapr Kat: 2 D AZKIzu/ AFYONKARAHI SA R

(0272) 421 32 23 - (0272) 42r 39 99

Kilitli Beton Parke Taqr 6000 m2
m2, Qiftlik Ktiyii 600
idris KiiyU 600 m2 ve

Aga$ryenice K0yii 1500 m2
: Sdzlegmenin yaprldrgr tebli[ tarihinden itibaren l0 giin iginde yer teslimi yaprlarak

ige baglanacaktrr.

: Yer teslimi tarihinden itibaren 60 etndiir.

: Dazkrn Hiikiimet Kona[r toplanfi odast

z 26.07.20l7Qargamba giinii saat 10:30

4-ihaleye katrlmaya iliqkin hususlar ve tekliflerin delerlendirilmesiyle ilgili hususlar

alTebligat igin adres beyanr aynca irtibat igin telefon numarasr ve faks numarasl ile e-posta adresi,

b)Mevzuatr gere[i kayrth oldulu Ticaret ve/veya Sanayi Odasr veya Meslek Odasr Belgesi,

c)Gergek kigi olmasr halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundu[u yrlda ahnmrg ilgilisine gdre Ticaret ve/veya

Sanayi Odasna veya ilgili Meslek Odasma kayrth oldulunu gdsteren belge,

d)Tiizel kigi olmasr halinde, mevzuatl gereli tiizel kiginin siciline kayrth bulundulu Ticaret velveya Sanayi Odasrndan ilk ilan
veya ihale tarihinin igerisinde bulundulu yrlda aknmrg tiizel kiqiligin siciline kayttlt oldu$una dair belge,

e)Teklif vermeye yetkili oldu$unu gdsteren imza beyannamesi veya imza sirkiileri,

f) Gergek kiqi olmasr halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

g)TUzel kiqi olmasr halinde ilgilisine gdre t0zel kiqiligin ortaklan, iiyeleri veya kurucularr ile tiizel kigili[in ydnetimdeki g6revleri

belirtilen son durumu gOsterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlart tevsik eden belgeler ile tiizel kiqiligin noter tasdikli imza

sirkiileri,
h)Kiiylere Hizmet Gdti.irme Birligi ihale Y0netmeliginin I l. Maddesinin bentlerinde saytlan durumlarda olmadrprna dair yazrh

taahhiitname.
r) Koylere Hizmet Gotiirme BirliSi ihale Y6netmeliginin 28.Md,bahsi gegtifii qekilde hazrrlanacak Teklif Mektubu.

i) K6ylere Hizmet Gotiirme Birligi ihale Ydnetmeli[inin 29.Md. belirtilen Gegici Teminat, (Teklif edilen bedelin Yo3' inden az

olmamak iizere)
j) ihale konusu igin tamamr veya bir ktsmr alt yiiklenicilere yapttnlamaz.
k) ihale dokiimanrnm satrn almdr[rna dair belge,

l) OrtaSr oldufu veya hissedan bulundu$u tiizel kigilere iligkin beyanname,

m; ihale tarihi itibariyle S S K ve Vergi borcu olmadt$rna dair taahh[tname

5-l.Makine ve Difer Ekipmanlara illqt<in Belgeler
yiiklenici agaSrdaki ig makinelerini ve ekipmanr iizerinde i9 kaldrfr takdirde inqaat Mahallinde bulunduraca[tnr taahhiit edecektir.

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

tespit tutanagr ile veya yeminli mali miigavir rapom ile tevsik edilir. TaahhUt (kiralamak) suretiyle temin edilecek makine ve

ekipman igin noter onayh taahhtitnamenin sunulmast gerekir.

5.1.1 I Adet Greyder ve 1 adet kepqe Taahhiitnamesi

5-2 Mesleki ve teknik yeterlili[e iligkin belgeler ve bu belgelerin taymasl gereken kriterler.

5-2-l ig Deneyim belgesi: isteklinin son 5 (beg) yrl igerisinde yurt iginde ve yurt drqrnda Kamu veya Ozel sektOrde sOzlegme

bedelinin en az %o70 i oranrnda gergeklegtirdili veya Yo 70 si oranrnda denetledipi veyahut yttnettigi idarece kusursuz kabul

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

tek s6zlegmeye iligkin ig deneyim belgesi. inqaat miihendisleri ve mimarlar diplomalarr ile katrlabilecektir.

6- ihaleye sadece yerli istekliler katrlabileceklerdir.



7- ihale Dokiimanr ve Teklifler: ihale Dokiimanr DAZKIRI KOYLERE HIZMET GOTURME BiRLici BA$KANLIGI Kurtulug
Mah. Hiikiimet Kona[r Kat: 2 DAZKIzu adresinde gOriilebilir. Teklifler de ihale saatine kadar bu adrese teslim edilir. ihale
dokumanr 200,00 TL. kargrhlr aynr adresten temin edilebilir. ihaleye teklif verecek olanlann ihale dokiimanrnr almalan / satrn
almalan zorunludur.

8- istekliler tekliflerini her bir ig kaleminin miktan ile bu i9 kalemleri igin teklif edilen birim fiyatlarrnrn garprmr sonucu bulunan
toplam bedel iizerinden vereceklerdir ihale sonucu iizerine ihale yaprlan istekliye her iq kaleminin miktarr ile ig kalemleri igin
teklif edilen birim fiyatlamn garplml sonucu bulunan toplam bedel tizerinden teklif birim fiyat iizerinden iglem gdr0lecektir. Bu
ihalede igin tamamr igin teklif verilecektir.

9- Hazrlanmrq olan Teknik Raporlara aynen uyulacaktrr, (Projede degigiklik olmasr gerekirse degigiklikler teknik
elemanlarrmrzm uygun gOrmesi sunucunda uygulanacaktrr.)

10- imar ve Kentsel iyilegtirme Miidtirli.ilii Teknik Elemanlannca yaprlacak kontroller sonucunda verilecek yaprm igleri gegici
kabul tutanatma istinaden hak edigi hazrlanarak Odemeler yaprlacaktrr.

ll-igyerinde gahgtrnlacak iggilerle ilgili her tiirlii gtivenlik dnlemi yiiklenicitarafindan sallanacak olup, idare higbir yiik0mliiliik
almayacaktrr. ( Verilen tekliflerin gegerlilik siiresi 30 i9 giiniidtir. )

12- Bu ige ait gecikmelerde her takvim gtin0 igin sdzlegme bedelinden 7o 0,3 gecikme cezasr yiiklenicinin tidemesinden kesilir.

13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

l4-Birli[imiz Kdylere Hizmet Gdtiirme Birligi ihale Ytinetmelipine tabidir.

lS-BirliSimiz ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir.

ir,lx

Necdet UQ.

Birlik Bagkanr


