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Dazktr Ahmet Ziibeyde TURBA Anadolu Lisesi Sentetik Qim Ytizeyli Mini Futbol Sahasr, Basketbol ve Voleybol
Sahasr Yaprm igi

1-idarenin
a)Adresi
b)Telefon ve faks numarasl

2-ihale konusu yaprm iqinin

Niteli$i, tiirii. Miktan

: Kurrulug Mah. Hiikiimet Kona$r Kati2DAZKIRI/ AFYONKARAHISAR
: (0272) 421 3223 - (0272) 42r 39 99

: Dazkrr Ahmet Ztibeyde TURBA Anadolu Lisesi Sentetik Qim Yiizeyli Mini Futbol

r Dazkrrr ilgesi
S0zlegmenin yaprldrgr tebli! tarihinden itibaren 10 giin iginde yer teslimi

Yer teslimi tarihinden itibaren 45 siindiir.

Dazkrn Hiikiimet Kona$r toplantr odasr

Sahasr, Basketbol ve Voleybol Sahasr Yaprm iqi

a)
b)Yaprlaca$r yer
c)ige baglama tarihi
yaprlarak iqebaglanacaktrr.

d)igin s0resi

3- ihalenin
a) Yaprlacag yer

b) Tarihi ve saati :24.06.2016 Cuma giinii saat l0:00

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 kaylth oldulu Ticaret velveya Sanayi Odasl veya Meslek Odasr Belgesi,

c)Gergek kiqi olmasr halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundugu yrlda ahnmrg ilgilisine grire Ticaret velveya
Sanayi Odasrna veya ilgili Meslek Odasrna kaylth oldupunu gOsteren belge,

d)Tiizel kigi olmasr halinde, mevzuatr gereli tiizel kiginin siciline kayrth bulunduSu Ticaret velveya Sanayi Odasmdan ilk ilan
veya ihale tarihinin igerisinde bulundu[u yrlda ahnmrg tiizel kiqiliSin siciline kayrth olduluna dair belge,

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

f) Gergek kigi olmasr halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

g)Tiizel kigi olmasr halinde ilgilisine gdre tiizel kiqililin ortaklan, tiyeleri veya kurucularr ile tiizel kigilipin ydnetimdeki gdrevleri
belirtilen son durumu g0sterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarr tevsik eden belgeler ile tiizel kigiligin noter tasdikli imza
sirkiileri,
h)Ktiylere Hizmet Gtitiirme Birligi ihale Ydnetmelilinin I l. Maddesinin bentlerinde sayrlan durumlarda olmadrlrna dair yanh
taahhiitname.
r) K0ylere Hizmet Gdtiirme Birlili ihale Ydnetmeli$inin 28.Md,bahsi geqtigi pekilde hazrlanacak Teklif Mektubu.
i) K0ylere Hizmet G<itiirme Birlili ihale Y0netmelitinin 29.Md. belirtilen Gegici Teminat, (Teklif edilen bedelin o/o3' inden az
olmamak iizere)
j) ihale konusu igin tamamr veya bir krsmr alt yiiklenicilere yaptrilamaz.
k) ihale dokiimanrnm satrn almdrgrna dair belge,
I) Ortag oldu[u veya hissedan bulundugu tiizel kigilere iligkin beyanname,
m; ihale tarihi itibariyle S S K ve Vergi borcu olmadrprna dair taahhUtname

5-l.Makine ve Diler Ekipmanlara itighin Belgeler
Yiiklenici aqaprdaki ig makinelerini ve ekipmanr iizerinde ig kaldr$r takdirde inqaat Mahallinde bulunduracagrm taahhiit edecektir.
isteklilerin kendi mah olan makine ve ekipman; fatura yada demirbag veya amortisman defterinde kayrth oldu[una dair noter
tespit tutanagr ile veya yeminli mali miigavir raporu ile tevsik edilir. Taahhtit (kiralamak) suretiyle temin edilecek makine ve
ekipman igin noter onayh taahhiitnamenin sunulmasr gerekir.
5.1.1 I Adet Greyder ve I adet kepge Taahhiitnamesi
5-2 Mesleki ve teknik yeterlili$e iliqkin belgeler ve bu belgelerin ta$rmasr gereken kriterler.
5-2-1 ig Deneyim belgesi: isteklinin son 5 (beq) yrl igerisinde yurt iginde ve yurt drgrnda Kamu veya Ozel sektdrde sOzlegme

bedelinin en az o/o70 i orarunda gergeklegtirdi[i veya o/o 70 si oranlnda denetledigi veyahut ytinettigi idarece kusursuz kabul
edilen ihale konusu ig veya benzer iglerle ilgili deneyimini g0steren ve teklif edilen bedelin '/o 70 si oranndan az olmamak iizere
tek sdzlegmeye 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 GOTURME BiRLiGi BA$KANLIGI Kurruluq
Mah. Hiikiimet Kona$r Kat: 2 DAZKIRI adresinde gOriilebilir. Teklifler de ihale saatine kadar bu adrese teslim edilir. ihale
dokiimanr 500,00 TL. kargrhgr aynr adresten temin edilebilir. ihaleye teklif verecek olanlann ihale dokiimanmr almalan / satm
almalan zorunludur.

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

9- Haztrlanmtg olan Teknik Raporlara aynen uyulacaktrr, (Projede depiqiklik olmasr gerekirse degigiklikler teknik
elemanlarrmrzm uygun g0rmesi sunucunda uygulanacaktn.)

l0- imar ve Kentsel iyileqtirme Miidiirliigi Teknik Elemanlannca yaprlacak kontroller sonucunda verilecek yaprm igleri gegici
kabul tutanagma istinaden hak edigi hazrlanarak Odemeler yaprlacaktrr.

1l-iqyerinde gahqtrnlacak ipgilerle ilgili her tiirlii gtivenlik Onlemi yiiklenici tarafindan saglanacak olup, idare higbir yiikUmliilft
almayacaktrr. ( Verilen tekliflerin gegerlilik siiresi 30 iq giintidiir. )

12- Bu ige ait gecikmelerde her takvim giinii igin sOzlegme bedelinden 7o 0,3 gecikme cezasr yiiklenicinin Odemesinden kesilir.

13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

l4-Birli$imiz Kdylere Hizmet Gdtiirme Birligi Ihale Ytinetmeligine tabidir.

I S-Birligimiz ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir.

Kaymakam
Birlik Baqkanr
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