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DAZKTRT ir,qnsi x6ylnnr nizuEr corUnuB niru,iGi

'AKARCA, SARIKAVAK, yAyLA vp vURrcil roylnni cUNn$ nNnR.li poMpA
SISTEMI YAPTM t$t"

Agrk ihale usulii ile ihale edilecektir. ihaleye iligkin aynntrh bilgiler aga[rda yer almaktadrr:
I - idarenin:

a) Adresi: Htikiimet Konalr Kat:3 Dazkrn / Afyonkarahisar
b) Telefon ve faks numarasr: 0 272 421 32 23 - 0 272 421 39 99
c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - ihale konusu vaprm isinin:
a) Nitelifi ttirii ve miktarr: Akarca, Sankavak, Ya1''la ve Yiirelil kiiyleri giineq enerjili pompa

sistemi yaptm igi (Niteli$i teknik qartnamede belirtilen yaprm iqi.)
b) Yaprlacalr yer: ilqemize baflr.{ Adet Kiiye Akarca, Sarrkavak, Yayla ve Yiirelil kii,vlcri giineq
enerjili pompa sistemleri yaptm igi (Niteligi teknik gartnamede belirtilen yaprm iqi.)
c) igin stiresi: Scizlegme imzalandrlr tarihten itibaren l0 (On ) ig giinii igerisinde yer teslimi ve ige
baglama yaprlarak, yer teslimi tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim gtinti igerisinde ig
tamamlanacaktr.
3 - ihalenin:

a) Yaprlaca[r yer: Dazkrr Kaymakamhfr Toplantr Odasr - DAZKIRI / AFYONKARAHISAR
b) Tarihi ve saati: 30.06.2021Saat: 14.00

4 - ihaleve Katrlma Sartlan ve istenilen Belseler:
a ) Tebligat igin adres beyanr; aynca irtibat igin telefon numarasl ve faks numarasl ile elektronik posta
adresi.
b ) Bu gartnamede belirlenen gegici teminat.
c ) Teklif vermeye yetkili oldulunu gdsteren imza Beyannamesi veyalmza Sirkiileri.

1- Gergek kigi olmasr halinde, noter tasdikhimza beyannamesi.
2-Tijzel kigi olmasr halinde, ilgisine g<ire tiizel kiqili[in ortaklan, ilyeleri veya kurucularr ile ttizel

kiqililin y<inetimindeki gdrevlileri belirten son durumu gcisterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarr
tevsik eden belgeler ile tiizel kigili[in noter tasdikli imza sirktileri.
g ) Tiizel kigi istekli tarafindan sunulan iq deneyim belgesinin, aynr ttizel kiginin yarrsrndan fazla
hissesine sahip ortagrna ait olmasr halinde sunulacak ig Deneyim Belgesinin Bagka Bir Ttizel Kigiye
Kullandrnlmayacalrna i I i gkin Taahhiitname.
d ) isteklinin iq ortakhpr olmasr halinde, gekli ve igerili gartnamede belirtilen ig ortakh[r beyannamesi.
e ) KHGB ihale Yonetmeliginin I l. ve 12. maddelerinde sayrlan durumlarda olunmadr[rna iliqkin
taahhiitname
f ) ihale dokiimanr bedelinin yatrrrldrlrna dair dekont
g ) Ortalr oldulu veya hissedarr bulundulu ttizel kiqiliklere iliqkin beyanname.

E ) $ekli ve igerigi $artnamede belirlenen teklif mektubu.
h ) Ticaret sicil gazetesi
r ) Mevzuatr gereSi kayrth oldu[u Ticaret velveya Sanayi Odasr Belgesi.

1) Gergek kiqi olmasr halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundulu yrlda ahnmrq ilgisine
g<ire Ticaretvelveya Sanayi Odasrna veya ilgili Meslek Odasrna kayrth oldulunu gdsterir belge,

2)Tnzel kiqi olmasr halinde, mevzuatr geregi tiizel kigiligin siciline kayrth bulundulu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundu[u yrlda ahnmrq, tiizel kigiligin sicile
kayrth olduluna dair belge,
Ekonomik ve Mali yeterlilige iligkin istenen belgeler:
i ) Banka Referans Mektubu :

Teklif edilen bedelin % 10'undan az olmamak tizere istekli tarafindan belirlenecek tutarda bankalar
nezdindeki kullanrlmamrq nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da tizerinde krsrtlama
bulunmayan mevduatrnr gdsterir banka referans mektubu, Bu krstas mevduat ve kredi tutarlan
toplanmak ya da birden fazlaba*areferans mektubu sunularak sa[lanabilir.
Mesleki ve Teknik yeterlili[e iliqkin istenen belgeler:
j ) iq Deneyim Belgesi:
isteklinin son beg yrl iginde, kamu sektcirtinde ilk teklif edece[i bedelin en az'/' 70 i orarunda
gergeklegtirdigi veya oh 7A i oranrnda denetledigi veya yonettipi idarece kusursuz kabul edilen ihale
konusu ig veya benzer iglerle ilgili deneyimini gdsteren tek sdzlegmeye iliqkin iq Bitirme Belgesini
sunmasl zorunludur.



ig Bitirme Belgesi, Kamudan ahnacaktr.
ihaleye girecek olan miihendislerin, i.iniversitelerin mi.ihendislik b<jliimiinden mezun olduklanm
belgeleyen diplomalanrun noter onayh suretlerini sunmalan halinde iq deneyim belgesi aranrnaz.
k) Makine, Arag ve Teghizat:

isteklinin ihale konusu iqi yerine getirebilmesi igin igin gerekli makine, arag ve teghizatr ig yerinde
bulundurmayr taahhtit edecektir.
5 - Bu ihalede trenzer i9 olarak: "(C) ELEKTRIK iinEfi}Vt TESISLERI cUg KAYNACI TESISAT
i$lsni "
( Kesintisiz 

-etig 
ka-vnafr jeneratiir tesisatr)

6 - ihale Birlik yiinetmelifi gere[ince Agrk ihale usulii ile yaprlacaktrr.
7 - a) Agrk ihale usuliinde teklifler yazir olarak yaprlrr. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatrldrktan
sonra zarfrn tizerine isteklinin adr, soyadr veya ticaret unvanr ile hangi iqe ait oldugu yaz/ll. Zarfn
yaprgtrnlan yeri istekli tarafindan imzalarur, kaqesi veya miihrti basrlrr. Bu zarf gegici teminata ait ahndr
veya gegici teminat belgesi ve ihaleye katrlabilme qartr olarak istenilen diger belgelerle birlikte ikinci bir
zarfa konularak kapatrlrr. Drq zarfin iizerine isteklinin adr ve soyadr veya ticaret unvanr ile tebligata esas

olarak g<isterece[i agrk adresi ve teklifin hangi ige ait oldu[u yazir.
b) Teklif mektubunda ihale doktimanrnrn tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi, teklif edilen

bedelin rakam ve yazr ile birbirine uygun olarak agrkga yazrlmasr, iizerinde kazrntr, silinti, diizeltme
bulunmamasr ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanr yazimak suretiyle yetkili kigilerce
imzalanmrg olmasr zorunludur. Bunlarr kargrlamayan teklifler reddedilir ve hig yaprlmamrg sayrlrr.
Teklif mektuplanrun istekli tarafindan imzalanmasr ve bu mektuplarda ihale dokiimanrrun tamamen
okunup kabul edildiginin belirtilmesi, teklif edilen fiyatrn rakam ve ya ile agrk olarak yazrlmasr
zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya iizerinde kazrntr, silinti veya dtizeltme
bulunan teklifler reddedilir ve hig yaprlmamrg sayrlrr.
8 - ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
9 - ihale dokiimanrnaDazkm Kaymakamhlr Koylere Hizmet G<jti.irme Birligi'nden iicretsiz olarak
bakrlabilir. ihaleye teklif verecek olanlarrn ihale dokiimanr satrn almalan zorunludur. ihale dokiimanr
1.500.00 (Binbegyiiz) -TL.'dir. ihale doktiman bedeli, Dazkm Kdylere Hizmet G<itiirme Birlili'nin T.
C. Ziraat Bankasr Dazkrrr $ubesi'ndeki (IBAN No: TR210001000619326814415001)
numaralt hesabrna yatrnlacak ve dekontu ihale teklif zarfinrn igine konulacaktrr.
10 - istekliler tekliflerini, ig kalemleri igin teklifi birim fiyat geklinde vereceklerdir. Sdzleqme
imzalanrrken, ihale edilen iqin miktan idarece netlegtirilerek sdzlegmeye yaziarakimzalanacaktrr.
11 - Teklifleri; 30.06.2021 tarih ve saat 14.00'e kadar Dazkrrr Ka_vmakamhfr Kii,vlere Hizmet
Giitiirme Itirlifii l]aqkanh$na verilecektir. Posta yoluyla gonderilen teklifler delerlendirmeye
ahnmayacaktrr.
12 - istekliler teklif edilen bedelin en azYo 3 orarunda gegici teminat vereceklerdir.
13 - Verilen tekliflerin gegerlik stresi, ihale tarihinden itibaren en az 100 takvim giinii olmahdrr.
14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15 - Bu ihalede fiyat farkr verilmeyecektir.
16 - Birlilimiz2886 ve 4734 Sayrh Kanunlara tabii olmayry,28.04.2007 tarih ve 26506 sayrh Resmi
Gazetede yayrnlanan y<inetmelik hi.ikiimleri gegerlidir. idare ihaleyi yaprp yapmamakta ve uygun bedeli
tespitte serbesttir. idare yaprlacak iqin miktarrnda degigiklige gitmekte serbest olup, igi " 30 artrrrlabilir
veya eksiltebilir. Yaprlacak iqin gecikmesi halinde s<izleqme bedeli tizerinden gtinliik 7o 0l (bindebir)
oranrnda gecikme cezasr uygulanacaktrr.
17 -Hanrlanmrg olan Teknik Raporlara aynen uyulacaktrr.
18 - il Ozel idaresi Teknik elemanlannca yaprlacak kontroller sonucunda verilecek yaplm igleri gegici
kabul tutanalma istinaden ridemeler iller Bankasrnca ilgi ytiklenicilerin hesaplanna odenecektir. iq
bitirilmig ve gegici kabul yaprlmrg olsa dahi ige ait 6deme iller Bankasrnca yaprlacaktr.22.06.202l

irax oLUNUR.
Sercan SAKARYA

Kaymakam



irnln ir,lNr
DAZKTRT rOylBRn nizuor c6rUnvrB ninliGi snsKANr,rdr

ilgemize ba$h K.Kuyusu K0yii 1400 m2 ve Qiftlik Kdy0 3000 m2 kdylerin Kdy igi yollanna toplamda 4400 m2 kilitli
parke tagr ahmr ve ddgeme yaprm igi

l-idarenin
a)Adresi

b)Telefon ve faks numarasl

2-ihale konusu yaprm iginin

a) Niteli$i, tiirii. Miktan
b)Yaprlacagr yer
c)ige baglama tarihi

d)iqin siiresi

3- ihalenin
a) YaprlacaSr yer

b) Tarihi ve saati

Kurtuluq Mah. H i.ikiimet Kona[r Kat: 2 D AZKIRI/ A FY ON KARA H i SAR
(0272) 42r 3223 - (0272) 421 39 99

Kilitli Beton Parke Tagr 4400 m2
K.Kuyusu KOy0 ve Qiftlik KdyU

Sdzleqmenin yaprldrlr tebli[ tarihinden itibaren 10 giin iginde yer teslimi yaprlarak
iqe baglanacaktrr.

Yer teslimi tarihinden itibaren 45 etindiir.

Dazkm Hiikiimet KonaSr toplantr odasr

30.06.2021 Qargamba gtiLnii saat I 5:00

4-ihaleye katrlmaya iligkin hususlar ve tekliflerin deferlendirilmesiyle ilgili hususlar
a)Tebligat igin adres beyanr aynca irtibat igin telefon numarasr ve faks numarasl ile e-posta adresi,
b)Mevzuatr gere[i kayrth oldugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasr veya Meslek Odasr Belgesi,

c)Gergek kiqi olmasr halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundu$u yrlda ahnmrq ilgilisine gdre Ticaret velveya
Sanayi Odasma veya ilgili Meslek Odasrna kayrth oldu$unu gdsteren belge,

d)Tiizel kigi olmasr halinde, mevzuatr geregi tiizel kiqinin siciline kayrth bulundugu Ticaret velveya Sanayi Odasrndan ilk ilan
veya ihale tarihinin igerisinde bulunduSu yrlda ahnmrg tiizel kigiligin siciline kayrtlr olduSuna dair belge,

e)Teklif vermeye yetkili oldulunu gOsteren imza beyannamesi veya imza sirkiileri,

f) Gergek kigi olmasr halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

g)Ttizel kiqi olmasr halinde ilgilisine g0re t0zel kigiligin ortaklan, iiyeleri veya kuruculan ile ttizel kigiligin yOnetimdeki gorevleri
belirtilen son durumu g0sterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlan tevsik eden belgeler ile ttizel kigili[in noter tasdikli imza
sirkiileri,
h)Kdylere Hizmet GOtUrme Birligi ihale Ydnetmeliginin I l. Maddesinin bentlerinde sayrlan durumlarda olmadr[rna dair yanb
taahhiitname.
r) Kdylere Hizmet Gdtiirme Birligi ihale Ytinetmeliginin 28.Md,bahsi gegtigi gekilde hazrrlanacak Teklif Mektubu.
i) Ktiylere Hizmet G0tiirme Birligi ihale Yti,netmeliginin 29.Md. belirtilen Gegici Teminat, (Teklif edilen bedelin %o3' inden az
olmamak Uzere)
j) ihale konusu igin tamamr veya bir krsmr alt ytiklenicilere yaptrrrlamaz.
k) ihale dokUmanrnrn satrn ahndrgrna dair belge,
I) Orta$r olduSu veya hissedan bulundugu tiizel kiqilere iliqkin beyanname,
m) ihale tarihi itibariyle S S K ve Vergi borcu olmadrgrna dair taahhiitname

5-l.Makine ve Diler Ekipmanlara iliqkin Belgeler
YUklenici agagrdaki ig makinelerini ve ekipmant iizerinde i9 kaldrgr takdirde inqaat Mahallinde bulunduracaSrnr taahhiit edecektir.
isteklilerin kendi mah olan makine ve ekipman; fatura yada demirbaq veya amortisman defterinde kayrth olduluna dair noter
tespit tutanagr ile veya yeminli mali mi.igavir raporu ile tevsik edilir. Taahhiit (kiralamak) suretiyle temin edilecek makine ve
ekipman igin noter onayh taahhiitnamenin sunulmasr gerekir.
5.1.1 I Adet Greyder ve I adet kepge TaahhUtnamesi
5-2 Mesleki ve teknik yeterliliSe ilipkin belgeler ve bu belgelerin ta$rmasr gereken kriterler.
5-2-l i9 Deneyim belgesi: isteklinin son 5 (beg) yrl igerisinde yurt iqinde ve yurt drgrnda Kamu veya Ozel sekttirde sdzlegme
bedelinin en az Yo70 i oranrnda gergeklegtirdili veya Yo 70 si oranrnda denetledi$i veyahut ydnettigi idarece kusursuz kabul
edilen ihale konusu iq veya benzer iqlerle ilgili deneyimini gdsteren ve teklif edilen bedelin oh70 si oranrndan az olmamak iizere
tek sOzlegmeye iligkin ig deneyim belgesi. ingaat miihendisleri ve mimarlar diplomalan ile katrlabilecektir.

6- ihaleye sadece yerli istekliler katrlabileceklerdir.

z- ihale Dokiimanr ve Teklifler: ihale Dokiimanr DAZKIRI KoYLERE HIZMET corunve einl-ici BA$KANLICI Kurruluq
Mah. Hiiktimet KonaSr Kat 2 DAZKIRI adresinde gOrtilebilir. Teklifler de ihale saatine kadar bu adrese teslim edilir. ihale



dokiimant 500,00 TL. kargrhlr aynr adresten temin edilebilir. ihaleye teklif verecek olanlann ihale dokiimanrnr atmalarr / satm
almalarr zorunludur.

8- istekliler tekliflerini her bir ig kaleminin miktan ile bu i9 kalemleri igin teklif edilen birim fiyatlannrn garplmr sonucu bulunan
toplam bedel i2erinden vereceklerdir ihale sonucu iizerine ihale yaprlan istekliye her ig kaleminin miktarr ile ig kalemleri igin
teklif edilen birim fiyatlamn Qarprmr sonucu bulunan toplam bedel iizerinden teklif birim fiyat iizerinden iglem goriilecektir. Bu
ihalede igin tamamr igin teklif verilecektir.

9- Hazrrlanmtg olan Teknik Raporlara aynen uyulacaktr, (Projede degigiklik olmasr gerekirse def,igiklikler teknik
elemanlanmrzm uygun gdrmesi sunucunda uygulanacaktrr.)

l0- Yol ve Ulagtm Hizmetleri Miidiirluiu Teknik Elemanlarrnca yaprlacak kontroller sonucunda verilecek yaprm igleri gegici
kabul tutana$rna istinaden hak ediqi hazrrlanarak 0demeler yapllacaklrr.

ll-igyerinde gal4trrlacak iqgilerle ilgili her tiirlii gUvenlik Onlemi yiiklenici tarafrndan sallanacak olup, idare higbir yiikumliitiik
almayacaktrr. ( Verilen tekliflerin gegerlilik siiresi 30 i9 giiniidiir. )

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

l3- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

l4-Birli$imiz K0ylere Hizmet Gottirme BirliSi ihale Ytinetmelipine tabidir.

I 5-B irligimiz ihaleyi yaprp yapmamakta serbesftir.


