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Dinar İlçesi Kınık KöI.u Sentetik Çim Halı Sahası ve Göçerli ve Yıprak Köyleri Mevcut Saha

Üzerine File ve Aydınlatma Yapılması Yapım İşi

Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

l-idarenin
a) Adı
b) Adresi
c) Telefon ve faks numaıasr
d) Eleküonik posta aüesi (varsa)

e)İlgili personelinin adı, soyadı/
unviııu

2-İhale konusu yapım isinin

a) Niteliği, tiirü miktan

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

d) İşin stlresi

l-İhalenin
a) Yapılacağ yer

b) Tarihi ve saati

: Dirıar İlçesi Köylere Hizmet Göttlrme Birliği Başkarüığ
: Dinar Kaymakamlığı K.H.G.Birliği Hiiktimet Konağı Kat:3 -DİNAR
:0.272.353 50 82 - 0.272.353 29 84

:---
: Feyzi ŞEN - Birlik Müdürü

:Açık İhale - 1 Adet Senteük Çim Hah Saha ile 2 Adet Mevcut Halı
Saha Üzerine File ve Aydınlatma Yapılması Yapım İşi
:Dinar Kıruk, Göçerli ve Yıpnk Köyleri
:Sözleşnrenin imzalanmasına müteakip l0 (On) giin içinde yer teslimi
yapılarak işe başlanacaktır.
:Yer tesliminden itibaren 60 (Atmış) takvim gilnüdilr.

: Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götiirme Birliğ Başkanlığı
Toplantı Salonu

: 04.04.2018 Çarşamba Giınü saat: 10.30

4_İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kıiterler:
4. l-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2- Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza SirkUleri;

l) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannaınesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kuruculan ile tüzel kişiliğn yönetimindeki görevlileri belirten

son durumu göslerir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bİlgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğn noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.ı_ Koyı"." Hijmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin l1 nci maddesinin (a), (b), (c), (ç) (d) (e) (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan

durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenenteklifmektubu
4. 1.5- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici leminat.
4. ı.o- İhaıe Konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılmayacağına dair Alt Yüklenici Taahhütnamesi.

4.1.7- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.2._ Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeter ve bu belgelerİn taşıması gereken krİterler:

a.2. l.-İş deneyim belgeleri:
i*tekıinin .on ı o y,İ içinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az o/o70'i oranında gerçekleştirdiğ

veya o/o5g,si o.un,ndu veyahut yonİttigi idaİece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif
edilen bedelin %7O oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş Deneyim Belgesi
4.2.2.Bu ihatede benzer iş olarak Benzer iş Gruplarından B GRUBU ÜST YAPI İŞı-ıni rauuı Edilecektir.
4.2.3.İhale konusu iş veyİ beıızer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri ; İr,lŞaallır.
4.3Jhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
4.4-ihale dokümanı Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinde görülebilir ve 250,00 (ikiYüzEllDTL

Karşılığı aynı adresteıı teınin edilebilir. İhaleye teklifverecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

+.+.İlJteı<İııer Nakit Geçici Teminat veya İhale Doküman Bedelini Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Biıliğ Başkanlığnın

TR86 0O0 l 00OO 2332 9049 4850 03 nolu banka lıesabına da yatırabilirler.

4.5-Teklifler ihale saatine kadar Dinar Kaymakamlığ Köylere Hİzmet Götiirme Bİrliğ Müdürlüğtine verİlecektİr.

4.6;stekliler teklifleriııi, anahtar teslim g6ttrti bedeİ üzerinden vereçektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile anahtar teslim gÖtürü

bedel üzeriııden sözleşme imzalanacaktır.
4.7-İstekliler teklif ettİkleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyeceklerİ tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4.8_ Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (oluz) takvim günü olmalıdır.
4,9-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verenıezler.
4.10_İhale alan istekliden ihale bedelinin o/o6,sı oranında kesin teminat alınacaktır.

4.11.1-iş bitirilnıiş ve geçici kabulü yapılmış olsa dalıi işe ait ödemeler, ödeneğinin il Özel İdaresince Birliğimiz bülÇesine aktanlmasına

müteakip yapılacaktır.
4.||.2-iİÖr.ı io-".i teknik elemanlannca yapılacak kontroller sonucunda düzenlenecek hakediş ve Yapım İşleri GeÇici Kabul Tutanağına

istiııaden ödemeler yapılacaklır.
4.12_Birlik ihaleyi yapıp yapı,ıramakta, ihale saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

4.13-ihale Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır.


