
T.C.
HOCALAR KAYMAKAMLIGI
K6ylere Hizmet Giitiirme Birlili

iHnln iuxt
Afuonkarahisar ili Hocalar llgesi Qepni Kdyii Sentetik Yiizeyli Qim Saha Yaprlmasr Iqi

28.04.2007 gtiLn ve 26506 Sayrh Resmi Gazetede Yayrnlanan Kdylere Hizmet Gdtiimre
Birligi ihale Y<inetmelilinin l8.Maddesine g{ire Agrk ihale Usulii ile ihale edilecektir. ihaleye iligkin

aynntrh bilgiler a;altda ycr almaktadrr
1- Is Sahibi ldarenin :

a) Adt
b) Adresi

Hocalar/ Afr onkarahisar

:Hocalar Kaymakamlrlr Kdylere Hizmet Gdtiime Birlili Bagkanhlr
:$afak Mahallesi $ehit Hasan YALIN Cad.No:37 Hiikiimet Konalr

c) Telefon ve Faks No: 0.272.55I2260-62- 5512056
g) E Posta Adresi :

e) igin Yap acalr Yer
b) iqe Baglema Tarihi

baSlanacaktrr.

c) ilin BitiE Stresi : Yer tesliminden itibaren 190 (Yiiz Doksan) takvim giiniidiir.
( 25 Kasrm 2021- 10 N4art 2022 tarihleri arasr gahgrlmayan dOnem olup, igin siiresine dahil

cdilmiptir.)

a) Giiriilebilecefi Yer : ihale dokitnant Hocalar Kaymakamhlr Koylere Hianet
Gdtiirme Birlili Biirosu Hukiimet Konalr kat I Hocalar/ Afuonkarahisar adresinden iicretsiz
gdriilebilir.

b) Dosya Bedeli : ihale dokiimam 500,00 (Beg Yiiz) TL karqrhlr (aynr adresten) tcmin
edilebilir. ihaleye teklif verecek olanlann ihale dokiimamnr sattn almalan zorunludur.

c) Satrn Alma $ekli : T.C. Ziraat Bankasr Hocalar $ubesi TR 52 0001 0019 5633 6843 63-
5009 nolu Kdylere Hizmet Gcittirme Birlilinin banka hesabrna yatrrrlarak dekontu ihale teklif
zarfimn igine konulacakhr.

5:-rek!!&r!4--te-I!elenj!-:
a)Tekliflerin Teslim Edileceti Yer: H[ktimet Konalr Binasr Kdylere Hiznet Gdttirme

Birlipi Biirosu Hocalar/Afr onkarahisar
b)Tekfiflerin Son Teslim Tarihi ve Sarti z 12/1112021- 14.00
c) lhalenin Yaprlacag Yer : gafak Mahallesi gehit Hasan YALIN ilkokulu toplantr salonu

Hocalar/ Afu onkarahisar
q) ihrle Tarih ve Saati : l2/lll2021Cuma giinil saat 14.00
6- ihsleve Katrlabilme finrttrn ve istenilen Bcleeler ilc Yeterlilit Deterlendirilmesindc

d) ilgili personelin Adr Soyadr Unvanr: Ali Osman ERTUGRAL Birlik Miidiirti

2-lhale Konusu Mahn / Yaprm isin :

e) Adr : Sentetik Yiizeyli Qim Saha Yaprlmasr iqi
b) Nitelili , Tiirii ve Miktan: I Adet 23 x 45 Metre Ebatlannda Sentetik Yiizeyli Qim Saha

Yaprlmasr lgi
c) Tarih ve Saati : l2lll/2021 Cuma g0nii saat 14.00

3-ihate Konusu isin :

: Hocalar Ilgesi Qepni Kdyii
: Siizlegme yaprhp yer teslimi yaprldrktan sonra i;e



Isteklilerin ihaleye katrlabilmeleri igin a$a$da say an belgeleri teklifleri kapsamrnda
sunmalan gerekir.

6-l-ihaleye Katrlmr $artlan ve istenilen belgeler
a)-Tebligat igin adres beyam aynca irtibat igin telefbn ve faks numarasr ile e-posta adresi
b)-Mevzuao gereli kayrth oldulu Ticaret ve Sanayi Odasr veya Meslek Odasr belgesi,
l- Gergek kiqi olmast halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundulu yrlda ahnnrg

ilgisine grire Ticaret ve/veya Sanayi Odasrna veya Meslek Odasr'na kayrth oldulunu gdsterir belge,
2- Tnzel Kiqi olmasr halinde, mevzuatr gereli tiizel kigili[in siciline kayrth bulundulu Ticarel

ve/veya Sanayi Odastndan, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundulu yrlda ahnmrg, ttizel
kigiligin sicile kayrth olduluna dair belge,

c)-Teklif vermeye yetkili oldulunu gdsteren imza beyannamesi veya Imza sirkiileri,
l-Gergek Kigi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2 -Tiizel Kiqi olmasr halinde, ilgisine gdre ttizel kigilifiin ortaklarr, iiyeleri veya kurucularr ile

ttizelkigiligin ydnetimindeki gdrevlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususlan tevsik eden belgeler ile tiizel kigili[in noter tasdikli imza sirkiileri,

d)- Koylere Hizmet Gtttiirme Birlili Ihale Yonetmelipi'nin 1l nci maddesinin (a), (b), (c), (9),
(d), (e), (f), (g) ve (g) ve 12' inci maddeleri ile ihale dokiimanrnda belirlenen durumlarda olmadrlrna
dair yazrh taahhiitname,

e)- $ekli ve igeri[i tdari $artnamede belirlenen teklif mektubu,
. f)- ihale dokiimanrmn satn ahndrlrna dair belge ahndr makbuzu
g)-Vekaleten ihaleye katrlma halinde, istekli adma katrlan kiginin noter tasdikli vekalet

namcsi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
h)-lsteklinin gergek veya tiizel kigi olmasr durumuna gdre ortagr oldulu firma ile sermayesinin

yansrndan fazlasrna sahip oldulu sermaye girketine iligkin beyanname, i$ ortakhfrnr olugturan,
gergek veya tiizel kigilerin taahhiidi.ln yerine getirilmesinde miigtereken ve miiteselsilin sorumlu
olduklannr belirten ve kendi aralannda bir i9 ortakhir yaptrklanna dair pilot ortagm belirtildigi
anlagma ve sOzlegme belgesi vermeleri gerekir.

r)- $ekli ve iqeripi idari gartnamede belirtilen gegici teminat.
j)- Tiizel kigi istekli tarafrndan sunulan i9 deneyim belgesinin aynr tiizel kiqinin yansrndan

fazla hissesini sahip ortalrna ait olmasr halinde sunulacak iq deneyim belgesinin baqka bir tiizel
kigiye kullandrnlmayacatrna iligkin taahhiitname.

k)- Gergek kigi olmasr halinde niifus ciizdan fotokopisi
I)- Mevzuat hiikiimleri uyannca kesinlegmig Vergi borcu bulunmadrlma dair taahhttname.
m)-Mevzuat hiiktimleri uyannca kesinlegmig Sosyal Giivenlik Borcu bulunmadrlrna dair

taahhiitname.
6-2 Mesleki ve Teknik Yeterlilile iligtin Belgeler ve Bu Belgelerin Tagrmasr Gereken

Kriterler.
6.21. iE Deneyim Belgesi: isteklinin son l0 (on) yrl igerisinde yurt iginde vc yurt drgrnda

Kamu veya 6zel sektd,rde s6zlegme bedelinin en azo/o 40't omrunda gergeklegtirdi[i veya % 40'r
oramnda denetledili veyahut ytinettili idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iq veya berzer
iglerle ilgili deneyimini gdsteren ve teklif edilen bedelin % 40'r oramndan az olmamak Uzere tek
scizleqmeye iligkin i9 deneyim belgesi.

ihaleye girecek olan inqaat Miihendisleri ve Mimarlann. Universitelerin inqaat Miihendislili
ve Mimarhk b<tliimlerinden mezun olduklanm belgeleyen diplomalannrn noter onayh suretlerini
sunmalan halinde ig deneyim belgesi aranmaz.

6.2.2. Bu ihaleye benzer ig olarak kabul edilecek igler ve benzer iglere denk sayrlacak
Miihendislik ve Mimarhk biiltmleri:

Bu ihalede benzer ig olarak 11.06.201I tarih ve 2796I say Resmi Gazetede yayrmlanarak
yiiriirliile giren " Yaprm iglerinde ip Deneyiminde Delerlendirilecek Benzer iglere Dair Tebli!' de
yer alan (A) AIl Yapr igleri XVIII. Grup Saha igleri benzer ig olarak delerlendirilecektir.

6.2.3 Benzer i;e denk sayrlacak Miihendislik veya Mimarlft bdliimleri
Bu igte deneyim belgesi olarak diplomalannr sunmak suretiyle ihaleye katrlacak olan

yalruzca lqaat Mtihendisi ve Mimar olanlar benzer ige denl sayrlacaktrr.



6,2.4. Makine ve diter ekipmanlara iliqkin belgeler;
Yiiklenici igin yaprmr ile ilgili gerekli ig makinalannr ve ekipmant iizerinde i9 kaldrlr takdirde

ingaat mahallinde bulunduracalrnr taahhiit edecektir.
6.3-Belgelerin sunulug gekli:
a)-istekliler, yukanda sayrlan belgelerin asltnt veya asltna uygunlugu noterce onaylanmrg

<imeklerini vermek zorundadrr.
b)-istekliler. istenen belgelerin ash yerine ihale tarihinden dnce idare tarafrndan "ash idarece

gdriilmiigiir" veya bu anlama gelecek gekilde gerh diigtilen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

ihaleye katrlmak igin istenilen belgelerin;
| - Drg Zarf
Drg zarf agalrdaki belgeleri igerecektir.
a)-Teklif mektubunun bultmdulu ig zarf
b)-Bu ihale ilanrnrn 6. Maddesinde belirtilen, istenilen belgeler.

?- ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

&Bu ihaleye krsmi teklif verilemea i$in tamamr igin teklif verilecektir.

9- Ekonomik aqrdan en avantajlt teklif en diigiik fiyat esasrna gdre belirlenecektir.

l&. istekliler teklifenikleri bedelin 7" 3 0n den az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda geqici

teminat vereceklerdir. istekliler tekliflerini anahtar teslirni gdtiirii bedel iizerinden vereceklerdir. lhale sotrucu

iizerinde ihale kalan istekliyle anahtar teslimi gtitiirii bedel iizerinden sozlegme diizenlenecektir.

ll- ig yerindc Aahgtrrrlacak iqgilerle ilgili her tiirlti giivenlik dnlemi yiiklenici taraitndan

sallanacak oiup. ldarece higbir yiikiimliiliik olmayacaktrr. Verilen tekliflerin geqerlilik siiresi ihale

tarihinden itibaren en az 180 takvim gtinii olmaltdtr.
12- Bu i9 igin avans ve fiyai farkr verilmeyecektir. il Ozel idaresi Teknik Personellerince

yaprlacak kontroller sonucunda 2 (iki) hakkedig ile il Ozel idaresinden birlipimiz hesabrna para

aktarrldrprnda 6deme yaptlacakttr.
tl- itrate konusu ifin tamamr veya bir ktsmt alt yiiklenicilere yapttrtlamaz'

14- Teklifler ihale gtinii 12lll/2021 giinii saat 14.00 e kadar Kaymakamhk

Giitiirme Birlili biirosuna verilecektir. Posta yolu ile gdnderilecek teklifler

yaprnarnakta ihale saatinden 6nce ihaleyi iptal elmekte serbesttir.

Kamu OYuna llanen DuYurulur'

allnmayacaktlr.
fS- ihale dokiimanr Kdylere Hizmet Gotiirme Birligi biirosundan gdriilebilir ve 500,00 ( Beq

ytiz ) TL kargrllrnda aynr adresten temin edilebilir. ihaleye teklif vereceklerin ihale dokiimantnt

satrn almalan zorunludur.
l6- lhale dokiimamnda belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemeyecektir.

l7-Birligimiz 2886 ve 4734 sayrir Kamu lhale Kanununa tabi olmayrp,- 28 .04.2007 tarih ve

26506 sayrh Rismi Gazetede Yayrnlanan Ktiylere Hizmet Gdtiirme Birlili lhale Ydnetmelilinin

l S.Maddesine giire Agrk ihale usulii ile ihale edilecektir. Aynr Ydnetmelilin 38 ve 39 ' uncu

maddelerine g6ie ikinci yanh ve s<izlii teklif almakta ihale komisyonu serbesttir

18- Birligimiz ihate vonetmeliginin 34 ' ncu maddesi gerelince ihale komisyonu ihaleyi yaptp

Kiiylere Hiznet
delerlendirmeye


