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Kiiylere Hizmet Giitiirme Birlifi

Affonkarahisar ili Dazkrrr ilgesi Hizmet Noktasrnda gahgtrrrlmak iizere 2 Adet
Kamyon $ofiirii, I Adet Operatiir (Kazrcr-Yiikleyici) ve 2 Adet Temizlik i9gisi Hizmet Ahmr
iqi Agrk ihate Usulii ile ihale edilecektir.

l-idarenin
a) adresi :Htikiimet Konalr Dazkrn/ Affonkarahisar
b) telefon ve faks numarasr :0 272 421 3223 - 0 272 421 39 99
c) elektronik posta adresi (varsa) :

d) ilgili Personel : Yunus KORKMAZBirlikMtidiirti
2-ihate konusu mahn/iqin
a) nitelifi, tiirii, miktarr 2 Adet Kamyon $ofiirii, I Adet Operatdr (Kazrcr-

Ytikleyici) ve 2 Adet Temizlik iqgisi Hizmet Ahmr

b) teslimi veya iqin yaprlacak Dazkrn ve ba[h iiye kciylerin smrlarr dahilin de

[yeri/yerleril bulunan K<iylere Hizmet Gdttirme Birliline ve Ozel
Idaresine ait gahgma yerleri.

c) Baqlama Tarihi S<izleqme imzalannasmdan itibaren 10 gtin iginde.

d) Bitiq Tarihi ige baqlama tarihinde itibaren 10 ay siireli
3-ihate dokiimanrnrn nerede Htikiimet Kona[r DazkrnKaymakamh[r K<iylere
giiriilebilecefi ve nereden hangi Hizmet Gdtiirme Birlilinin odasr

bedelle ahnabilecefi Dokiiman Bedeli: 100,00-TL.
4-ihalenin
a) yaprlacafir yer Htikiimet Konalr Dazlan Kaymakamh[r Kciylere

Hizmet Gotiirme Birlili odasr

b) tarihi ve saati 05.03.2018 Pazartesi gtinti Saat: 16:00
5- Tekliflerin

a) Nereye verilecefi Htikiimet Konalr Dazlan Kaymakamhlr K<iylere
Hizmet Gdtiirme BirliSinin odasr

b) Tarih ve saati 05.03.2018 Pazartesi giinii Saat: 16:00'a kadar
6-Gegici teminat miktan (en az) Teklif edilen tuta"nn yo3 'i

7-ihaleye katrlabilme qartlarr ve istenilen belgeler :

isteklilerin ihaleye katrlabilmeleri igin aga[rda sayrlan belgeleri teklifleri kapsamrnda sunmalarr
gerekir:

a) Tebligat igin adres beyanr ve aynca irtibat igin telefon ve varsa faks numarasr ile
elektronik posta adresi,

b) Teklif vermeye yetkili oldu[unu gOsteren imzabeyannamesi veyaimza sirktleri;
1) Gergek kiqi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tnzel kiqi olmasr halinde, ilgisine gdre ttizel kigililin ortaklan, tiyeleri veya kuruculan ile tiizel
kigililin yrinetimindeki gorevlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususlan tevsik eden belgeler ile ti.izel kiqiligin noter tasdikli imza sirkiileri,

c) $ekli ve igerili $artnamede belirlenen teklif mektubu,
d)Vekaleten ihaleye katrlma halinde, istekli adma katrlan kiginin ihaleye katrlmaya iligkin

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
e) isteklinin ig ortakh[r olmasr halinde, ig ortakhgrnr olugturan, gergek veya ttizel kigilerin

taahhiidtin yerine getirilmesinde miiqtereken ve miiteselsilen sorumlu olduklarrm belirten ve kendi
aralannda bir iq ortakhlr yaptrklanna dair pilot ortalrn belirtildili anlaqma ve sdzleqme belgesi
vermeleri gerekir.

g ihale dokiimammn ahndrlrnadair dokuman bedeli ahndr makbuzu



g) Teklif edilen miktann en az %3 n kadar gegici teminat.(Banka Teminat Mektubu
verilmesi halinde en az 60 gtin siireli)

h) Kriylere Hizmet G<ittirme Birlili ihale Y<inetmelilinin I l. maddesinin (a), (b), (c), (d),
(e), (g) ve (g) bentlerinde sayrlan isteklinin ihale drgr brrakrlmayr <ingriren durumlarda
bulunmadr[rna dair yazir taahhi.itname,

r) ig Deneyim Belgesi
ig deneyim belgesi isteklinin son l0 (On) yrl igerisinde yurt igi ve drqrnda Kamu ve Ozel

sektrirde s<izleqme bedelinin en M %70 i orarunda gergeklegtirdili veya %50 si oramnda
denetledili veya y<inettili idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iglerle ilgili deneyim
g<isteren ve teklif edilen bedelin %50 si orarundan az olmamak iizere tek sdzleqmeye iliqkin iq
deneyim belgesi.

Belgelerin sunuluq gekli :

a) istekliler, yukanda sayrlan belgelerin aslmr veya aslma uygunlupu noterce onaylanmrg
rimeklerini vermek zorundadr.
b) Noter onayh belgelerin aslma uygun oldupunu belirten bir qerh tagrmasr zorunlu olup, sureti

veya fotokopisi gdriilerek onaylanmrq olanlar ile "ibraz edilenin aynrdr" veya bu anlama gelecek
bir gerh tagryanlar gegerli kabul edilmeyecektir.
c) istekliler, istenen belgelerin ash yerine ihaleden cince idarenin yetkili personel tarafindan "aslt
idarece gdrtilmiigtiir" veya bu anlama gelecek gerh diiqiilen ve ash kendilerine iade edilen
belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
8- Ekonomik agrdan en avantajh teklif en diigi.ik fiyat esasrna gdre belirlenecektir.
9- Kapah olarak teklif veren istekliler, yazrh teklif vermedeki numara srasryla s<izlii olarak yeni
tekliflerini s<iylerler. Srasr gelen istekli ya yeni teklifini s6,yler veya ihaleden gekildi[ini agrklar.
Bu turlar diger isteklilerin gekilip bir tek istekli kahncaya kadar devam eder.
10- ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir. Fiyat avantajr (farkr) uygulanmayacaktr.
ll-istekliler tekliflerini, ig kalemleri igin teklif edilen birim fiyatlarrn garprml sonucu bulunan
toplam bedel i.izerinden vereceklerdir. ihale sonucu tizerine toplam bedel iizerinden fiyat
s<izleqmesi diizenlenecektir.
12- Verilen tekliflerin gegerlik si.iresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim gi.inii olmahdrr.
13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14- Bu ihalede fiyat farkr verilmeyecektir.
15- Birligimiz 2886 ve 4734 Sayrh ihale Kanunlanna tabi olmayry,28l04l2007 tarih ve 26506
sayrh Resmi Gazetede yaymlanan Kdylere Hizmet Gtitiirme Birlili ihale YOnetmeliline tabidir.
idare ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir.
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