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CAY KAYMAKAMLIdI

KdYLERE HlzMEr corURME BiRLiGi

IHALE ir-ANl

Cay lGracatiren Yunus Emre ortaokulu Depreme Kartr Giiglendirme lgi Birlik ihale yitnetmeliBinin 18.
maddesine giire Agtk ihale usulii ile ihale edilecektir. ihaleye ili$kin aynntrh bilgiler agaprda yer almaktadrr.
l-lhaleyi Yapan AirliEin :

a) Birligin adr : tay lGymakamhgl Ktiylere Hizmet G<itiirme Birlipi

b) Adresi : Qay Kaymakamhgr- Htikiimer KonaF Zemin kat CAY/AFYONKARAHISAR

c) Telefon ve faks numarasr E-Post" : (272) 632 6060 - (zjT) 631. 3BB3

e) Ilgili personelin adr, soyadr,unvanr : NurettinARI - Birlik Miidiiru

2-ihale konusu yaptm iginin

a) Ihalenin adr

b) NiteliEi, tiirti ve miktar

c) Yapllacapl yer

d) Iye baglama tarihi

e) igin siiresi

3- ihalenin

a) Yapllacagr yer

b) Tarihi ve saati

4. ihaleye kahlabilme tartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik deEerlendinnesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katrlma tartlan ve istenilen belgeler:
a) Tebligat igin adres beyanr, telefon ve fax numarasr ile e-Dosta adresi
b) Mevzuatl geregi kaylth olduEu ricaret ve/veya sanayi odasr ya da esnafve sanatkir odast veya ilgili meslek odasr
belgesij
1J Gerqek kigi olmast halinde, kayttlt oldugu ticaret ve/veya sanayi odasrndan ya da esnafve sanatkar odaslndan
veya ilgili meslek odaslndan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundugu y da ahnmrg, odaya kayrth oldupunu
gdsterir belge,
2) Tiizel kiSi olmasr halinde, ilgili mevzuatl geregi kaylth bulundugu ticaret ve/veya sanayi odasrndan, ilk ilan veya
ihale tarihinin iginde bulundu[u yrlda ahnmrg, ti.izel kigiligin odaya kayrth oldufunu gristerir belge.
bl Teklifvermeye yetkili oldugunu gijsteren imza beyannamesi veya imza sirktileri;
1l Gergek kigi olmast halinde, noter tasdikli imza bevannamesi.
2J Ttizel kigi olmasr halinde, ilgisine gttre tiizel kiSiliEin ortaklan, iiyeleri veya kuruculan ile tiizel kigiligin
ytinetimindeki gtirevlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamrnin bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmamast halinde,tu bilgilerin tiimtinii giistermek iizere ilgili Ticaiet Sicil Gazeteleri veya bu
hususlan gdsteren belgeler ile tiizel kitiligin noter tasdikli imza sirkiileri.
c) tartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
g) $artnamede belirlenen gegici teminata iliskin gegici teminat mektubu veya gecici teminat mektuplan dlglndaki
teminatlann yatlnldlglnl gdsteren makbuzlar.
d) Sartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, gekli ve igerifi Yaprm itleri ihaleleri Uygulama ydnetmeliginde
diizenlenen yeterlik belgeleri.
eJ vekaleten ihaleye kattlma halinde, vekil adrna diizenlenmig, ihaleye katrlmaya ilitkin noter onayh vekaletname ile
vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
0 Isteklinin ortak girigim olmasr halinde, bu $artname ekinde yer alan standart forma uygun ig ortakllgr
beyannamesi,
g) Birlik ihale Ydnetmeliginin 11 inci maddesinin birinci frkrasrnrn ta), (b), (cl, (9), td) ve (f) bentlerinde sayrlr
durumlarda olunmadlglna iligkin yazlh taahhiitname.
!) Ihale dokiimanrnln sattn allndlEtna dair belge
h) Ihale tarihi itibari ile sosyal grivenlik prim borcu ve Vergi borcu olmadrlrna dair belge
lJ Ba$vuru Mektubu
iJ Gergek kiti olmasr halinde ntifus ctzdanl fotokoDisi
4'2. Ekonomik ve mali yeterliBe ilitkin belgelei ve bu belgelerin tagrmasr gereken kriterler:

: tay Karacaiiren Yunus Emre Ortaokulu Depreme Kargl Giiglendirme l9i

: Agrk ihale, 1 Adet Yaplm i9i

; Eay Karacadren

. Stizlegmenin imzalandtgl tarihten itibaren 15 giin iginde yer teslimi yapllacak iSr'baglanacaktrr

: Yer tesliminden itibaren 250 ( lkiyiizeli ) takvim giiniidiir.

: Qay Kaymakamh& Toplantt Salonu

I Z2.IO.2OZ| Cuma - 15,30



' idare tarafrndan ekonomik ve mali yeterliEe ili$kin kriter belirtilmemirtir.
4.3. Mesleki ve Teloik yeterlige ilitkin belgeler ve bu belgelerin tatrmasr gereken kriterler:
4.3.2.1' Isteklinin 1 adet intaat Mtihendisi gahptrracagna dair taahhiitnameyi vermeleri zorunludur
4.3.1. ig deneyim belgeleri:
Son on ytl iginde bedel igeren bir sdzlegme kapsamrnda taahhtit edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranrndan az
olmamak iizere ihale konusu is veya benzer itlere ili$kin it deneyimini gdsteren belgeler.
4.4.8u ihalede benzer ig olarak kabul edilecek igler ve benzer itlere denk sayllacak miihendislik ve mimarlk
bdliimleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer ig olarak kabul edilecek igler:
Bu ihafede benzer i9 olarak 11.06.20.1 L t^rih ve 27967 saylh Resmi Gazetede yayrmlanarak yi.iriirltile giren ,yaprm
iglerimde iq Deneyiminde Delerlendirilecek Benzer igle.i oair tebllg' d" yer atan Ust vapr (eina Grubu) iqlerden
lll.cRUP: BiNA i$LERi ve her tiirlti onarrm igleri benzer iglere denk siyrlacakur.
4.4.2. Benzer ige denk sayrlacak mrihendislik veya mimarhk b<iliimleri:

lY-':,-.119,".:-Yl belgesi olarak diplomalartnr sunmak suretiyle ihaleye katrlacak olan isteklilerden yalnrzca
lN$AAT MUHENDISI olanlar benzer iSlere denk sayllacaktlr.
4.2.3 Makine ve diler ekipmanlara iligkin belgeler:
Yiiklenici itin yaplmr ile ilgili gerekli 9 makinalarr ve ekipmanl ve ekipmanl iizerinde i9 kaldrlr takdirde inraat
mahallinde bulunduracaglnt t2ahhiit eder.

5.Ekonomik agtdan en avantajh teklifsadece fiyat esasrna gdre belirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerli istekliler kahlabilecektir.
7. ihale dokiimamnrn goriilmesi ve sarn ahnmasr:
7.1. lhale dokiimant, idarenin adresinde gtirtllebilir ve TC. Halk Bankasr !ay stbesi TR74 0oo1 20og rcIo oooS o00o 28
nolu Birlik hesabrna 1.000,00 TL (Bin) ddeme yaprlarak Qay Kaymakamhfr Ktiylere Hizmet cdtiirme Birlifinden
ahnabilir.

7.2. Ihaleye teklifverecek olanlann ihale dokiimanlnt satrn almalan zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saati olan 22.10.2021 cuma Giinii Saat : 15.30 kadar Cay KaymakamhBl Kdylere Hizmet
Gitturme Birligi odastnda bulunan ilgili personele elden teslim edilecektir. Telgral faks, ve posta ile yapllacak
mtiracaatlar kabul edilmeyecektir.

9' Istekliler tekliflerini, giittirti bedel tizerinden verecektir. ihale sonucu, rizerine ihale yaprlan istekliyle anahtar teslimi
g0t0rti bedel stizlegme imzalanacaktlr. Bu ihalede, itin tamamr iEin teklif verilecektir.
9.1.8u ihalede fiyat farkl verilmeyecektir.
9.2.8u i$ igin avans verilmeyecektir.
10. istekliler teklifettikleri bedelin o/03'iinden az olmamak tizere kendi belirleyecekleri tutarda gegici teminat
vereceklerdir.

11' verilen tekliflerin gegerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DoKsAN) takvim giintidur.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13' (23/01/2017-KHK-684/3 md.) Tertir airgiitlerine iltisakr yahut bunlarla irtibatr oldugu Emniyet cenel Mridiirltigii
tarafindan bildirilen gertek ve ttizel kitiler ile bu kapsamda oldulu Milli istihbarat Tetkilatr Mr.istetarllgl tarafindan
bildirilen yurt d$l baglanhh gergek ve ttizel kitiler dogrudan veya dolayh ya da alt yiiklenici olara! kendileri veya
batkalan adlna higbir gekilde ihaleye katrlamazlar.
14' Birligimiz 4734 Saytlt Kamu ihale Kanununa tabi deEildir. Kiiylere Hizmet cdtiirme Birligi ihale ydnetmeligine
tabidir. BirliEimiz ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir.

iLANEN DUYURULUR.


