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DİNAR KAYMAKAMLIĞI

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

irıarn iraNı

Dinar İlçesi 2 Adet Okul Bakım Onarım Yapım İşi

Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

ıhalevi yapan Birliğin:
a) Adı : Dinar Ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Adresi : Dinar Kaymakamlığı Hükümet Konağı Kat :3 DNAR
c) Telefon ve Faks Numarası ,. 0 272 353 50 82 l 0272 353 29 84

e) İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı: Feyzi ŞEN - Birlik Müdüni

ihale konusu isin :

ıhalenin Adı
Türü ve Niteliği

Miktarı

: Dinar İlçesi 2 Adet Okul Bakım Onarım Yapım Işi

: Açık İhale - 2 Adet (Menderes İlkokulu, SPK Orta Okulu Pansiyonu)
Bakım Onarım Yapım İşi

,.2 Adet
Teslim/Yapılacağı Yer : Dinar Ilçe Merkezi
İşin Süresi : Sözleşme tarihinden itibaren 5(Beş) gün içinde yer teslimi ve iŞe

başlama yapılarak,3O (otuz) takvim günü içerisinde tamamlanacaktır.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:
1-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesİ veyaImza Sİrküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdik|i imzabeyannamesi,
uİ ruzlı kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri beİirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaİet Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

goİtermek izere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiŞiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,
1.1-Ayrıca aday veya istekİilerin ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili

odaya kayıtlı 
-oıarak 

sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleŞme

imzalanmadan önce, bu durumu tev;ik eden belgeleri ilgili mevzuat ile ihale dokümanında Yer alan

düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir,

2_Vek6leten ihalİye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya iliŞkin noter onaYlı

vek6letname ile vekilin notertasdiklıiimzabeyannamesİnİn sunulması zorunludur.

3_şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu

a_şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat

s_itıaıe ronusi işin İuru., veya bir k,smİ a\t yüklenicilere yaptırılamayacağına dair Yazıl,ı

taahhütname.

7- Mesleki ve teknik yeterliğe iliştln belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.1_İsteklinin son 10 yıl içinde yurt içinde ve 1urt dışında Kamu sektöründe

az YoT 0, i oranında geiçekleştirdiği veya oZ5 O, si oranında veyahut J9.*lliği idarece

edilen ihale konusuİşeait deneyimini gösteren ve teklif edilen bede|inYo7O

üzere tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesi



7,2-Bu ihalede benzer iş olarak Benzer iş Gruplarından B GRl-,tsU ÜST YAPI (BINA) iŞLERl lL
VE III, Grup İşleri Kabul Edilecektir.
7.3_İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; INŞAAT
veya MiMARLIK'tır.
8-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir,
9-istekİiler tekliflerini, anahtar teslim götürü bedet vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle anahtar teslim götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır
lo_Veiiten tekliflerin geçertik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü

olmalıdır,
1 l -Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
12_ihate alan istekliden ihale bedelinin %o6,sı oranında kesin teminat alınacaktır.

l3-a)iş bitirilmiş ve geçici kabulü yapılmış olsa dahi işe ait ödemeler, ödeneğinin İl Özel İdaresince

Birliğimiz bütçesine aktanlmasına müteakip yapılacaktır.
uİİı Özeı İİaresi teknik elemanlarınca yapılacak kontroller sonucunda düzenlenecek hakediŞ ve

Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağına istinaden ödemeler yapılacaktır,

ihaıe Dokümanı : İhale dokümanı Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götiirme Birliği

B.şı*rıĞ, 
"d,""t"d" 

c"rülebilir ve 5O0,0O (BeşYüz) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir,

İhaıe doğtıman bedeli-nirligimizinZiraat Bankası Dinar Şubesi TR86 0001 0000 23329049 4850

03 nolu hesabına yatırılarak aynı yerden de alınabilir. ihaleye teklif verecek olanların ihale

dokümanını satın almaları zorunludur.

İhalenin :

a) Yapılacağı Yer
b) Tarih ve Saati

: Dinar Kaymakamlığı Toplantı Salonu
: 08 Ağustos 2018 Çarşamba Saatıllı00

Teklif Verme Yeri ve Saati : Teklifler 08 Ağustos 2018 Çarşamba GÜnÜ Saat:09:50'ye

kadar Birlik Müdürlüğüne verilecektir.

Geçici Teminat : Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere,

isteklilerce belirlenecek tuturiiffii teminat verilecektir, Geçici teminatl nakit olarak yatırmak

i*i"v*ı.ri", Birliğimizin Ziraat ğankası Dinar şubesi TR86 OO01 oooo 2332 9049 4850 03 nolu

hesabına yatırılacaktır.


