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DAzKrRr r0yr-nnn Hizunr cdrOnnnn ninl,iGi nl$xlxr.rGr

ilgemize balh Yiirelil Kdyii 7500 m2,Bozan Kdyti 2000 m2, Arrkciy 1600 m2, K.Kuyusu Kciy{i 2000 m2,
Sarrkavak Kdyti 1500 m2, Orttilii Kdyii 1000 m2, A.Yenice Kdyti 900 m2, Dancrlar Kdyii 1500 m2, Hasandede
Kttyti 750 m2, Hisaralan Kdyii 750 m2, idris foyi 1500 m2, Kzrldren Kdyii 2000 m2 ve Y.Yenice Kiiyii 2000 m2
kdylerin Kciy i9i yollanna toplamda 25000 m2 kilitli parke tagr ahmr ve dcigeme yaprm igi

1-idarenin
a)Adresi

b)Telefon ve faks numarasl

2-ihale konusu yaplm iginin

a) Niteli[i, tiirii. Miktarr
b)Yaprlacapr yer

c)iqe baglama tarihi

d)igin siiresi

3- ihalenin
a) Yapilacaf,r yer

b) Tarihi ve saati

Kurrulug Mah. Hiikiimet Konasr Kat: 2 D AZKIRI/ AFYONKARAHiSAR
(0272) 42r 3223 - (0272) 421 39 99

Kilitli Beton Parke Tagr 25000 m2
: Yiire$il K0yii 7500 m2, Bozan Ktiyfl 2000 m2, Ank6y 1600 rrr2, K.Kuyusu

KOyU 2000 m2, Sankavak KOyU 1500 m2, OrtUlii K0yii 1000 m2, A.yenice K6yii
900 m2, Darrcrlar Kdyii 1500 m2, Hasandede K0yii 750 m2, Hisaralan K6yu 750
m2, idris Koyii 1500 m2, Krzrloren K6yti 2000 m2 ve y.yenice Ktiyii 2000 m2
: S0zlegmenin yaprldrlr teblig tarihinden itibaren l0 giin iginde yer teslimi yaprlarak

ige baglanacaktr.

: Yer teslimi tarihinden itibaren 90 eiindiir.

: Dazkrrr Hiikiimet Kona$r toplanfi odasr

: 13.05.2019 Pazartesi giinii saat l0:30

4-ihaleye katrlmaya iliqkin hususlar ve tekliflerin deferlendirilmesiyle ilgili hususlar
a)Tebligat igin adres beyant ayrrca irtibat igin telefon numarasl ve faks numarasr ile e-posta adresi,
b)Mevzuatr gere$i kayrth oldu[u Ticaret ve/veya Sanayi Odasr veya Meslek Odasr Beigesi,
c)Gergek kigi olmasr halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundupu yrlda ahnmrg ilgilisine g6re Ticaret ve/veya
sanayi odasrna veya ilgili Meslek odasrna kayrth oldupunu gristeren belge,

d)Ttizel kigi olmasr halinde, mevzuatr gereli tiizel kiginin siciline kayrth bulundulu Ticaret ve/veya Sanayi Odasrndan ilk ilan
veya ihale tarihinin igerisinde bulundu$u yrlda ahnmrg tiizel kigilifin siciline kayrtl-olduguna dair belge,

e)Teklif vermeye yetkili oldu[unu gdsteren imza beyannamesi veya imza sirkiileri,
f) Gergek kigi olmasr halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
g)Tiizel kiqi olmasr halinde ilgilisine gdre tiizel kigililin ortaklarr, iiyeleri veya kuruculan ile tiizel kigililin yonetimdeki gorevleri
b.elirtjlel son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususiarr tevsik eden belgeler ile tiizel kifiligin noter tasdikli imza
sirkiileri,
h)Koylere Hizmet Gotiirme Birligi ihale Y0netmelilinin I L Maddesinin bentlerinde sayrlan durumlarda olmadrSrna dair yazrl
taahhiitname.
t) Koylere Hizmet Gottirme Birlisi ihale Yonetmeli$inin 28.Md,bahsi gegtigi gekilde hazrlanacak Teklif Mektubu.
i) Koylere Hizmet Gotiirme Birligi ihale Yonetmeli$inin 29.Md. belirtilen cegici reminat, (Teklif edilen bedelin %o3, inden az .

olmamak iizere)

i) ihale konusu igin tamamr veya bir knmr alt ytiklenicilere yapttrrlamaz.
k) ihale dokiimanrnm satrn ahndrSrna dair belge,
I) ortalr oldugu veya hissedan bulundugu tiizel kigilere iligkin beyanname,
m) Ihale tarihi itibariyle s S K ve vergi borcu olmadrsrna dair taahhutname

5-l.Makine ve Diler Ekipmanlara iligtin Betgeter
Yiiklenici agaErdaki ig makinelerini ve ekipmant iizerinde ig kaldrgr takdirde ingaat Mahallinde bulunduracagm taahhiit edecektir.
isteklilerin kendi mah olan makine ve ekipman; fatura yida demirbag veya amortisman defterinde kayrt[ olduluna dair noter
tespit tutanalr ile veya yeminli mali miigavir raporu ile tevsik edilir. Taahhiit (kiralamak) suretiyle temin ediliek makine ve
ekipman igin noter onayh taahhiitnamenin sunulmasr gerekir.
5.1.1 1 AdetGreyderve I adetkepge Taahhiitnamesi
5-2 Mesleki ve teknik yeterlilile iligkin belgeler ve bu belgelerin ta$lmasr gereken kriterler.

r5-2.-l Il Deneyim belgesi: isteklinin son 5 (beg) yrl igerisinde yurt iginde ve yurt drgrnda Kamu veya dzel sekt6rde s6zlegme
bedelinin en az o/o70 i orantnda gergeklegtirdi$i veya Yo 70 si oranrnda denefledigi veyahut yiinetti$i idarece kusursuz kabul
edilen ihale konusu ig veya benzer iglerle ilgili deneyimini g0steren ve teklif edilen bedelin %6 j0 si orinmdan az olmamak iizere
tek sdzleqmeye iligkin ig deneyim belgesi. ingaat miihendisleri ve mimarlar diplomalarr ile katrlabilecektir.



6- ihaleye sadece yerli istekliler katrlabileceklerdir'

7- ihale Dokilmanr ve Teklifler: ihale Dokumanr DAZKIRI KoYLERE HizMET GoTURME siRli6i BA$KANLIGI Kurtulus

Mah. Hiikiimet Konagr Kat: 2 DAZKIRI uAr.rina" gOriilebilir. Teklifler de ihale saatine kadar bu adrese teslim edilir' ihale

dokiimanr 1.000,00 TL. kargrhpr aynr adresten temin Jdilebilir. ihaleye teklif verecek olanlarn ihale doktimanmt almalan / sattn

almalan zorunludur.

g- istekliler tekliflerini her bir ig kaleminin mikrarr ile bu ig kalemleri igin teklif edilen birim-fiyatlannm garplml sonucu bulunan

toplam bedel iizerind"n u.r"..r.r"rdir ihale sonucu tizerine ihale yaprlan istekliye her ig kaleminin miktan ile i$ kalemleri iqin

teklif edilen birim fiyatlamn garplmr sonucu bulunan toplam bedei iizerinden teklif birim fiyat tizerinden iglem goriilecektir' Bu

ihalede igin tamamr igin teklif verilecektir.

9- Hazrrlanmrg olan Teknik Raporlara aynen uyulacaktr, (Projede depigiklik olmast gerekirse depigiklikler teknik

elemanlanmtzm uygun gOrmesi sunucunda uygulanacaktr')

10- yol ve ulaqrm Hizmetleri Mudurlugu Teknik Elemanlannca yaprlacak kontroller sonucunda verilecek yaprm igleri gegici

kabul tutanapma istinaden hak edigi hazrlanarak odemeler yaprlacaktu.

I l-igyerinde galgtrrrlacak iggilerle ilgili her turlii guvenlik onlemi yiiklenici tarafindan sa[lanacak olup, idare higbir yiikiimluliik

almayacaktn. ( Verilen tekliflerin geqerlilik siiresi 30 i9 giinudiir. )

12- Bu ige ait gecikmelerde her takvim giinii igin sozlegme bedelinden % 0,3 gecikme cezasr y0klenicinin ddemesinden kesilir.

13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

l4-Birlifimiz K6ylere Hizmet G6tiirme Birlipi ihale Y6netmeli$ine tabidir.

I S-Birlipimiz ihaleyi yaprp yapmamakla serbesttir.

OLUR


