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»iNa,n KAyMAKAMLIĞI

Köylere llizmet Götürme Birliği Başkanlığı

iuaır iı,aNı

Dinar Kültür Evi Yapım İşi

Açık İhale Usulü ile İlıale Edilecektir.

ıhalevi yanan Birliğin:

") Ad, - : Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götürme B_irliği Bzşkanlığı

bİ Adresi : Dinar Kaymakamlığı Hükümet Konağı Kat :3 DINAR
c) Telefon ve Faks Numarası .0 272 353 50 82 l 02,72353 29 84

d) Elektronik Posta Adresi :

.i iıgili personelinin adı, soyadı/unvanı: Feyzi şEN - Birlik Müdürü

ihale konusu İsin :

İhaleni, Ad, : Dinar Kültür Evi Yapım Işi
: Açık İhale - 1 Adet Bina Yapım İşi
: l Adet

Teslim/yapılacağı yer : Dinar Merkez İstasyon Mahallesi

İşin İr..ri' : Sözleşme tarihinden itibaren 10(On) gün içinde yer teslimi ve iŞe

başlama yapılarak, 21O (İkiYüzbn) takvim günü içerisinde tamamlanacak olup, çalıŞı|amaz dönem

Çoİ.ız.zoıİ-O1.04.20 l 8) işin süresine dahil edilmiştir,

ıhale sartları :

ilffirtlarıveistenilenbelgelerileyeterlikdeğerlendirmesindeuygulanacak

T]İ.H,','rİ"rmeye yetki l i olduğunu gö steren imza B eyannamesi v ey a imzaS irktıleri ;

a) Gerçel kişi olması haiinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine jore ttızel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten ,on"du*., gosteriİTicaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının

bir Ticaret sicil Gazetesinde bulun.u.urıhuıinde, bu-biıgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdik|i imza sirküleri,

1.1_Aynca aday ,eya ist"tııiı, lhaıe tarihl itİuanyıe .esİetltarıiyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaYa kaYıtlı

olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerindÖ kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu

tevsik eden belgel..i iı-gih ..rruut ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunmasr

gerekmektedir.
2_Vekileten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaYa iliŞkin noter onaYlı

vekdletname ile vekilin noter tasdikli imzabeyannamesinin sunulması zorunludur,

3_§.tıi ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu

a-§ekt ve iİeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat

s-ihale Konusu işin tamamı veya bir kısmı alt y;kienicilere yaPtırılamaYacağına dair Yazı|ıtaahhütname'

O-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

7_ Mesleki u. t.ı.nit yeterıige iıijtin belgeleive bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.1_isteklinin son İİ' ;,,ı ,ç#. yr.t içindJ ve yurt dışında Kamu sektöründe sözleŞme bedelinin.en az

yo(o,i oranında gerçekleştirdiği veya %o5o,si orarunda veyahut ytıle{ığ]^idarece kusursuz kabul

edilen ihale konus; iş" "i 
J.ği.ini gort"..n ve teklif edilen bebelin o/o8O oranından az olmamak

izeretek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesi

7.2-Buihalede benzer iş olarak Benzer İş Gruplanndan B GRUBU Üsr yapı 1BNA) İşı_ERı ıı, ve

III. Grup İşleri Kabul Edilecektir,

_.§



7.3-İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; INŞAAT
veya MİMARLIK'tır.
8-İsteklinin organizasyon yapmaslna ve personel durumuna ilişkin belgeler

8.1 Teknik Personel taahhütnamesinde bildirilecek olan teknik personel listesi
Adet Pozisyonu Meslek Unvanı
l Mühendis/Yüksek Mühendis İnşaat Mühendisi
l Mimar/Yüksek Mimar Mimar

9-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
ıO-İstelliler tekliİ]erini, anahtar teslim götürü bedel vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle anahtar teslim götürü bedet üzerinden sözleşme imzalanacaktır
1ı-Ve;ilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmış) takvim günü

olmalıdır.
l 2-Konsorsiyum o[arak ihaleye teklif veremezler.
13_ıhale alan istekliden ihate bedelinin 0%6,sl oranında kesin teminat alınacaktır,

l4-a)iş bitirilmiş ve geçici kabulü yapılmış olsa dahi işe ait ödemeler, ödeneğinin İl Özel ldaresince

u. Ktiİtiı. ," Tuİizmbakanlıgınca Birliğimiz bütçesine aktarılmasına müteakip yapılacaktır.

b)il Özel idaresi teknik 
-elemanlarınca yapılacak kontroller sonucunda düzenlenecek hakediŞ

istinaden ödemeler yapılacaktır.

ihate Doküman, : ihale dokümanı Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Gotıirm.e. Birliği

iı.şk-ı,e*d*""d" lebilir ve 1.00o,o0 (Bin) TL karytığı aYnı adresten temin edilebilir Ihale

dokıman"bedeli Birliğmizin Ziraat Bankası Dinar şubesi TR86 0001 0000 2332 9049 4850 03 nolu

hesabına yatırılarak a!n, yerden de alınabilir, İhaleye tektifverecek o[anların ihale dokiimanln1 satln

almaları zorunludur.

İhalenin :

a) Yapılacağı Yer
b) Tarih ve Saati

: Dinar Kaymakamlığı Toplantı Salonu
: 25 Ağustos 2017 Cuma Saat:10:00

Teklif Verme Yeri ve Saati : Teklifler 25 Ağustos 2017 Cuma Günü Saat:09:45'e kadar

Birlik Müdürlüğüne verilecektir.

Gecici Teminat : Teklif edileı bedetin %o3'ünden az olmamak üzere, isteklilerce

i;@rilecektir.Geçiciteminatınakito[arakyatırmakisteyenlerin,
Birliğimizin Ziraat ğankası Dinar şubesi TR86 Oo01 ooo0 2332 9049 4850 03 nolu hesabına

yatlrılacaktır.


