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Cumhuriyet ilkokulu ihata Duvan ve Okul Binasr Genel Onanm Yaprm igi

ihale Kaylt Numarasl

l-idarenin
a) Adresi

b)Telefon ve faks numarasl

2-ihale konusu yaprm iginin

a) Nitelili, ti.irti. Miktan
b)Yaprlacalr yer
c)iqe baglama tarihi

d)igin siiresi

3- ihalenin
a) Yaprlacagr yer

b) Tarihi ve saati

Kurtu lug Mah. Hiikiimet Kona$r Kat: 2 D AZKIRV AFYON KARAHI SA R
(0272) 42r 3223 - (0272) 42r 39 99

Cumhuriyet ilkokulu ihata Duvan ve Okul Binasr Genel Onanm Yaprm igi
r Dazkrrr ilgesi
Sdzlegmenin yaprldrgr tebli! tarihinden itibaren 5 giin iginde yer teslimi yaprlarak
ige baglanacaktrr.

Yer teslimi tarihinden itibaren 45 eiindiir.

Dazkrn Hiikiimet Konalr toplanfi odasr

29 / 06 12016 QarSamba giinii saat l0:00

4-ihateye katrlmaya ilipkin hususlar ve tekliflerin deferlendirilmesiyle ilgili hususlar
a)Tebligat iqin adres beyanr aynca irtibat igin telefon numarasl ve faks numarasl ile e-posta adresi,
b)Mevzuatr gere$i kayrth oldugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasr veya Meslek Odasr Belgesi,
c)Gergek kigi olmasr halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundulu yrlda allnmrg ilgilisine gore Ticaret velveya
Sanayi Odasrna veya ilgili Meslek Odasrna kaylth oldugunu gdsteren belge,

d)Tuzel kigi olmasr halinde, mevzuatr gere$i tiizel kiginin siciline kayrth bulundu$u Ticaret ve/veya Sanayi Odasmdan ilk ilan
veya ihale tarihinin igerisinde bulundulu yrlda ahnmrg ttizel kigililin siciline kayrth oldu$una dair belge,

e)Tekfif vermeye yetkili oldu$unu gtisteren imzabeyannamesi veya imza sirkiileri,
f) Gergek kigi olmasr halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

g)Tiizel kigi olmasr halinde ilgilisine gOre tiizel kigiligin ortaklan, [yeleri veya kurucularr ile tiizel kigiligin y6netimdeki grirevleri
belirtilen son durumu gOsterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarr tevsik eden belgeler ile tiizel kiqililin noter tasdikli imza
sirkiileri,
h)Kdylere Hizmet Gtiti.irme Birligi ihale Ydnetmelilinin I l. Maddesinin bentlerinde sayrlan durumlarda olmadr[rna dair yanh
taahhUtname.
r) K0ylere Hizmet Goturme Birligi ihale Yonetmeliginin 28.Md,bahsi gegtigi qekilde hazrlanacakTeklif Mektubu.
i) Kiiyfere Hizmet G0tiirme Birligi Ihale YiinetmeliSinin 29.Md. belirtilen Gegici Teminat, (Teklif edilen bedelin oh3' inden az
olmamak iizere)
j) ihale konusu igin tamamt veya bir krsmr alt yiiklenicilere yaptrlamaz.
k) ihale dokiimanrnm satrn ahndr[rna dair belge,
I) Ortag oldugu veya hissedarr bulundulu ttizel kiqilere iligkin beyanname,
m) ihale tarihi itibariyle S S K ve Vergi borcu olmadrlrna dair taahhiitname

5-1. Mesleki ve Teknik Yeterlilife itiqhin Belgeler ve Bu Belgelerin Tagrmasr Gereken Kriterler.
5-1-1 i9 Deneyim belgesi: isteklinin son 5 (beg) yrl igerisinde yurt iginde ve yurt drgrnda Kamu veya dzel sektorde s<izlegme
bedelinin en az Yo70 i orantnda gergeklegtirditi veya Yo 70 si oranrnda denetlediSi veyahut ydnettigi idarece kusursuz kabul
edilen ihale konusu ig veya benzer iglerle ilgili deneyimini gdsteren ve teklif edilen bedelin %o 70 si oranrndan az olmamak iizere
tek sdzlegmeye iligkin iq deneyim belgesi. inpaat mtihendisleri ve mimarlar diplomalan ile katrlabilecektir.
5-l-2 Bu ihateye benzer ig olarak: Bu igle ilgili kamu kurum ve kuruluglanna yaprlmtg benzer ig olarak kabul edilen iglere ait ig
Deneyim Belgesi Sunulmasr Zorunludur.
5.1.3 isteklinin personel durumuna iligkin belgeler;
isteklinin I adet ingaat Miihendisi gahgtrracagrna dair taahhiitnameyi vermeleri zorunludur.

6- ihaleye sadece yerli istekliler katrlabileceklerdir.

z- ihale Dokiimanr ve Teklifler: ihale Dokiimanr DAZKIRI rOylpnE HLZMET GOTURME eiRl-ici BA$KANLIGI Kurtulug
Mah. Hiikiimet Kona$t Kat: 2 DAZKIRI adresinde gtirtilebilir. Teklifler de ihale saatine kadar bu adrese teslim edilir. ihale



dokilmanl 500,00 TL karythgl aynr adreslen temin edilebilir. Ihaleye teklif verecek olanlann ihale dokUmanlnr almalan / satln
almalan zorunludur.

8- istekliler tekliflerini Bina inpaat igleri Anahtar Teslimi GOtiirU usul0 ile yaprlacaktrr. ihale dokiimanrnda belirtilen ig krsrmlarr
igin, anahtar teslimi gdtiiru bedel iizerinden verecektir. Bu ihalede igin tamamr iqin teklif verilecektir.

9- Haztrlanmtg olan Teknik Raporlara aynen uyulacaktrr, (Projede degiiiklik olmasr gerekirse degigiklikler teknik
elemanlanmrzrn uygun gdrmesi sunucunda uygulanacaktrr.)

l0- Bu i9 igin avans verilmeyecektir. il Ozel idaresi Teknik Personellerince yaprlacak kontroller sonucunda tek hakedig ile
ddemeler yaprlacakrr. Hak edig tutan il 6zel idaresince ddenelin Birlilimiz biltqesine aktanlmasrna miiteakip yaprlacakttr.

I l-Igyerinde gallgrrlacak iqgilerle ilgili her turlu gtlvenlik dnlemi yiiklenici tarafindan sallanacak olup, idare higbir yttkumlttluk
almayacaktrr. Yilklenici Yaprm [9leri Genel Sartnamesinde yer alan hUkUmler gergevesinde i9 yerini "sll risk" sigorta yaptrrmak
zorundadr. ( Verilen tekliflerin gegerlilik stiresi 30 i9 gUnttd0r. )

l2- Bu ipe ait gecikmelerde her takvim giintl igin sozle$me bedelinin % 0,3 oranrnda ytiklenicinin ddemesinden kesilir.

l3- Konsorsi),um olarak ihaleye teklif verilemez.

l4-Birligimiz Kdylere Hizmet Gdtiirme Birligi ihale Yitnetmeligine tabidir.

l5-Birlipimiz ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir.

Kaymakam
Birlik Bapkanr


