
IHALE ILANI
T.C. qOBANLAR KAYMAKAMLIGI

K0ylere Hizmet G0ttirme Birligi
imdGnnrin oxuLLARr BAKrM oNARTM

ifi I(HCB ihale Yonemeligi'nin I E. maddesine gore Agrk lhale Usulii ile ihale edilecektir.
I - idarenin

a) Adresi
b) Telefon ve faks numarast

c) Elektronik posta adresi
d) Yetkili Personel
e) Banka hesap numarast

2 - ihale konusu yaprm iqinin
a) Niteligi, turii ve miktarr
b) Yaptlacalr yer
c) i;e baglama tarihi

d) lgin siiresi
3 - ihalenin

a) Yaptlacalt yer
b) Tarihi ve saati

: Qobanlar Htlktlmet Konagr 2.kat Cobanlar /AFYONKARAHiSAR
:0 (272\ 2612483 --- o (272) 25t2483
:-
: Cengiz KIZILDA6-Birtik Miidiirii
:T.C.Ziraat Bankasr Qobanlar $b. 29066770-5001

3 adet ilkogretim okulu baktm onanmr yaprm igi

Qobanlar ilgesi; Merkez ilge -Kale Kdyii-Akkoyunlu Kdyii
Sdzlegmenin imzalandrlr tarihinden itibaren l0 (On) iq giinii iginde yer teslimi
Yaprlarak ige baglanacaktlr.
Yer tesliminden itibaren 60 (Altmrg) takvim giiniidiir

Qobanlar Hukumet Konagr 2.kat COBANLAR
10.09.2021 Cuma - Saat: I 1.00

4 - lhdeye katrlebilme gartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik delerlendirmesinde uygulenecak kriterler:
4.1. ihaleye kahlma gartlen ve istenilen belgeler:
4.1 .l . ihale Dokiimanrnda belirtilen bagvuru mektubu.

4.I .2. gekli ve igeri[i ihale dokiimanrnda belirtilen Tebligat igin adres beyant,

4.1.3. Mevzuatl geregi kaylth oldulu ticaret ve/veya san. odasr ya da esnaf ve sinatkar odast veya ilgili meslek odast

belgesi;
a) Gergek kigi olmasr halinde, kayrth oldulu ticaret ve/veya sanayi odastndan ya da esnaf ve sdnatkar odastndan veya

ilgili meslek odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundulu yrlda ahnmtq, odaya kaytth oldulunu gOsterir belge.

b) Tiizel kigi olmasr halinde, ilgili mevzuatr gereli kayrth bulundulu ticaret ve/veya sanayi odastndan, ilk ilan veya

ihale tarihinin iginde bulundulu yrlda ahnmrg, tuzel kifiligin odaya kaytth oldulunu gdsterir belge.

4.1.4. Teklif vermeye yetkili oldulunu gdsteren imza beyannamesi veya imza sirkiileri:
a) Gergek kigi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve niifus ciizdanr fotokopisi.

b) T1zel kiqi olmasr halinde, ilgisine g6re tiizel kigililin ortaklarr, iiyeleri veya kuruculan ile tiizel kigililin
y6netimindeki gdrevlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamlnln bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmamasr halinde, bu bilgilerin t milnii giistermek iizere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarr

gdsteren belgeler ile t0zel kigili$in noter tasdikli imza sirkiileri.
4.1.5. gekli ve igerili ihale dokiimanrnda belirtilen Kdylere Hizmet Gaitiirme Birlifi lhale Ydnetmelili'nin 11 nci

maddesinin (a)" (b) (c), (E), (d), (e), (0, G) ve (!) bentlerinde sayrlan; isteklinin ihale drgr brrakrlmayl dngdren

durumlarda bulunmadlgtna dair yazrh taahhiitname,
4.1.6. Sekli ve igerili ihale dokiimanrn da belirtilen teklif mektubu,

4.1 .7. ihale dokiimanrnda belirtilen gegici teminata iliSkin belge,

4.1.8. ihale dokiimanln satln ahndr$rna dair belge.
4.l.9.Vekaleten ihaleye kafilma halinde, vekil adrna diizenlenmiq, ihaleye katrlmaya iliqkin noter onaylt vekaletname ile

vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4. I .10. ihale Dokiimanrnda belirtilen T.personel ile i9 makineleri ve ekipmantn bulundurulaca[tna dair yaztlr taahiitname.

4.1 .l I . ihale Dokiimanrnda bulunan idari tartnamede belirtildili iizere i9 deneyim belgesi,

5 - Ekonomik agrdan en avantajh teklif sadece fiyat esasrna gore belirlenecektir. (komisyon 2.ve 3.teklifleri almakta

serbesttir.)
6 - iqin tamamr yada bir ktsmr alt yiiklenicilerine yaptrnlamaz.

7 ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
8 - ihaie dok1manr, idarenin adresinde gdriilebilir ve l.()00.00- Tl.karqrhlr aynr adresten satrn ahnabilir.ihaleye teklif
verecek olanlann ihale dokiimanrnr satn almalan zorunludur.
9- Teklifler, ihale gunii saat l0:45'e kadar yukanda belirtilen idarenin adresindeki Qobanlar ilgesi Kdylere Hizmet

Gotiirme Birli gine veri lecektir.
l0 - istekliler tekliflerini, Anahtar teslimi Gdtiirii bedel fiyat iizerinden vereceklerdir.

11 - istekliler teklif ettikleri bedelin 7o3'iinden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda gegici teminat

vereceklerdir.(Teminat Mektubu olmasr halinde si.iresi ihale tarihinden sonra en az 90 takvim giinii olacaktrr.)
12 - Verilen tekliflerin gegerlilik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az Doksan (90) takvim giiniidiir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
14 - Birlilimiz Kamu ihale Kanuna tabi delildir. Kilylere Hizmet Giitiime Birlili lhale Ytinetmelili'ne tabidir. idare

ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir. ilan O1unur.02.09.2021
BiRLiK BA$KANLI6I


