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BA$KANLICI

Dinar ilgesi 19 Kiiyde Kdy igi Kilitli Belon Parke ve Bordiir Yaprm iqi
Agrk ihale usulli ile ihale edilecektir.

l-lda&!i!
a) Adt
b) Adresi
c) Telefon ve faks numarasr

d) Elektronik posta adresi
(varsa)
e) llgili personelin adr

soyadr/unvanr

2 -&alc&ruiu-yaptCIitr&!
a) Niteli[i, liirii, miktan

b) Yaprlacalr yer

c) lge baqlama tarihi

d) lgin stiresi

3-lhdsnin
a) Yaprlacafr yer
b) Tarihi ve saati

Dinar Ilgesi K0ylere Hizmet Gdt{lrme Birlili Baqkanh$r
Dinar Kaymakamhgr K.H.G.Birlili H{ikilmet Konag Kat; 3
DNAR
4 27-2.353 50 82 - 0.272.3s3 29 84

Feyzi $EN * Birlik Miidiidi

Agrk ihale - Birim Fiyat - 19 K0yde Kilitli Beton Parke ve
Bordiir Ddgenre l;i
Parke 13.700 m'? - Bordtir 4. I l0 m
: Dinar llgesine balh Dofanh, Kadrlar, C69erli, Alparslan,
Okgular, Duman, Afgar, Qakrcr, Belenprnar, Akprnarh, Bilgig,
Kabak!, Palaz, Krnrk, Yapafh, Prnarh, Dikici, Akg{in, ve
Cumhurivet Kdvleri

Sdzlegmenin imzalandrlr tarihten itibaren 10 (on) gUn iginde de
yer teslimi yaprlarak ige baglanabilecektir.
Yer tesliminden itibaren 60(Atmrq) takvim glniidiir.

Dinar Kaymakamhlr Toplantr Salonu
08.08.2022 Pazartesi Gtinii Saat: 16.30

4-lhaleye kalllabilme Frtlan ve istenilen belgeler ile yeterlik delerlendirmesindc
uygulanacak kriterler:
4.1-Ihaleye katrlma fartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1- Teklif vermeye yetkili oldulunu gdsteren Imza Beyannamesi veya lmza Sirkiileri;

l) Gergek kigi olmasr halindg noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tiizel kigi olmasr halinde, ilgisine gtire tiizel kigiligin onaklan, iiyeleri veya kuruculan ile

t0zel kigili[in yiinetimdeki gdrevlileri belirten son durumu gdstorir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususlan tevsik eden belgeler ile tiizel kiqiligin noter tasdikli imza sirkiileri.
4 1 2' gekli ve igerili Idari $annamede belirlenen teklif mektubu ve eki birim fiyat cetveli
4.1.3- gekli ve igerili Idari gartnamede belirlenen gegici teminat.
4.1-4- Ihale Konusu igin tamamr veya bir krsmr a.lt yilklenicilere yaptlnlamayacagrna dair yazrl
taahhiitname.
4.1'5- Kdylere Hizmer G0tiirme Birlikleri ihate y6netmetiginin I I nci maddesinin (a), (b), (c),
(C),.(d), (e), (f), (e) ve (S) bentlerinde sayrlan durumlarda olunmadrgrna ili$kir taz,h
taahliitname.
4.1.6- ihalo dokilmonrnrn sorrn ahndrprno <lair belge.
4.2.- Mesleki ve teknik yeierlige iligkin belgeler ve bu belgelerin taqrmasr gereken kriterler:
4.2. 1.-lg deneyirn belgeleri :

.Isteklinin son l0 yrl iginde yurt iginde ve yurt drtrnda Kamu veya 6zel sektiirde sdzlegme
bedelinin en az o/o70'i oranrnda gergeklegtirdipi veya %50'si oranrnda veyahut ydnettili
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idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu ig veya benzer iglerle ilgili deneyimini gdsteren ve

tektif editen bedelin %70 orantndan az olmamak iizere tek siizlegmeye iligkin lf Deneyim

Belgesi
4.2.2.P;'a ihalede benzer ig olarak Benzer i9 Gruplarrndan A GRUBU ALT YAPI I$LERI V
Grup lgleri Kabul Edilecektir.
4.4,3.ihale konusu ig veya benzer ip denk sayrlacak miihendislik veya mimarhk Hililmleri;
rN$AAT VEYA MiMARLIK'TIr.
5-ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
6lhale doktimanr Dinar Kaymakamh!r Kdylere Hizmet cdtiirme Birligi BatkanhBt adresinde

gdriilebilir ve 500,00 (BelYiiz)TL kargrirlr aynr adresten lemin edilebilir. lhaleye teklif
ierecek olanlafln ihale dokiimanrnl sattn almalan zorunludur. lstekliler ihale dok0man

bedelini Dinar ilqesi Kdylere Hizmet Gdtiirme llirlifii Baqkanh$rnrn TR86 0001 0000 2332

9049 4850 0l Nolu lJanka Hesabrna da ddeyerek dok0man satrn slabilirler.
7- Tekliller 08.08.2022 Pazartesi gilnai sast: l6:30'a kadar Dinar Kaymakamlrlr Koylere

Hizmet Gtitiirme Birlili, Birlik Mudiirliiliine verilecektir.
8-lstekliler tektiflerini, her bir i9 kaleminin miktan ile bu ig kalemleri igin teklif edilen birim

fiyatlann garplml sonucu butunan toplam bedel tizerinden verecektir. lhale sonucu' flzerine

ihale yaprlan istekli ile her ig kaleminin miktan ile iq kalemleri igin tekiif edilen birim

fiyatlann garprmr sonucu bulunan toplam bedel iizerinden teklif birim fiyat siizleqme

imzalanacaktrr.
09-istekliler teklif ettiklcri bedelin %3 iinden az olmamak 0zerc kendi belirleyecekleri tutarda

gegici teminat vereceklerdir.
l0- verilen teklillerin gegerlik suresi. ihale tarihinden itibaren en az 45 (KrrkBeg) takvim
giinii olmahdrr.
I l-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
l2-ihale alan istekliden ihale bedelinin %6'sr orantnda kesin teminat allnacak&r.

13-a) iq bitirilmig ve gegici kabulii yaprlmrg olsa dahi i5e ait odemeler 2022 Yth KOYDES

Projesi YPK Kararlan Kapsamrnda Iller Bankasrnca yaprlacakttr.

b) il Ozel idaresi teknik elemanlarrnca yaprlacak kontroller sonucun& diizenlenecek

hakediq ve Yaprm lqleri Gegici Kabul 'l\tana$rna istinaden iidemeler yaprlacaktrr.
l4-Birtik lhaleyi yaprp yapmamakta, ihale saatinden dnce ihaleyi iptal etrnekte serbesttir.
l5-ihale Kdylere Hizmet Gdtiilme Birli!,i ihale Ydnetmeligi hfiktimlerine g6re yaprlacaktrr.
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Dinar llgesi 2022 Yrh 3 Adet Okul Bakrm Onanm Yaprm igi

Agrk ihale usulti ile ihale edilecektir.

I ldarenin
a) Adt
b) Adresi
c) Telefon ve faks numarast

d) Elektronik posta adresi
(va$a)
e) llgili personelin adr

soyadr/unvant
2-lhale konusu yamm isinin

a) Nitelifi. tiirii, miktarl
b) Yap acag yer
c) ige baqlama tarihi

d) iqin siiresi

Dinar llgesi Kdylere Hizmet Got{lrme Birlili Bagkanh{r

Dinar Kaymakamhir K.H.O.Birlili Hiikiimet Konalr Kat: 3 '
DINAR
027235t 50 82 - 0.272.353 29 84

Feyzi $EN - Birlik M0dUrii

ecrk ihale -Bakrm Onanm Yaprm Ipi - 3 Adet
Dinar llge Merkezi ile Okgular ve Karahacrh Kdyleri
Sdzlegmenin imzalandrpr tarihten itibaren 5 (Beg) giin iginde de
yer teslimi yaprlarak ige baglanabilecektir.
Yer tesliminden itibaren 45 (KrrkBel) takvim giiniidiir.

3-ihalenin
a) Yaprlacalr yer :Dinar Kaymakamhlr Toplanh Salonu

b) Tarihi ve saali :08.08.2022 Paz.artesi Ctinii Saat: 16.00

4-lhaleye katrlabilme gartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik delerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1-lhaleye katrlma partlan ve istenilen belgeler:
4.1.1- Teklif vermeye yetkili oldugunu gosteren Imza Beyannamesi veya lmza Sirkiileri;

I ) Gergek kiqi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tiizel kiqi olmasr halinde, ilgisine gdre tiizel kiqililin ortaklan, tiyeleri veya kuruculan ile tilzel

kigililin y6netimdeki gdrevlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlart
tevsik eden belgeler ile t0zel kigili[in noter tasdikli imza sirkiileri.
4.1.2- $ekli ve igerigi idari $artnamede belirlenen Teklif Mektubu
4.1 .3- gekli ve igeripi Idari $artnamede belirlenen Gegici 'l'eminat.

4.1.4- ihale Konusu igin tamamr veya bir krsmr Alt Ytiktenicilere yaptrnlamayaca[rna dair yazrh
Taahhiitname.
4.1.5- Kdylere Hizmet G0tiirme Birlikleri lhale Yonetmeliginin I I nci maddesinin (a), (b), (c), (q),
(d), (e), (0, (g) ve (!) bentlerinde sayrlan durumlarda olunmadtlrna iligkin yazdt taahh0tname.

4.1.6- lhale Dokiimanrnm satrn ahndrfma dair be lge.
4.2.- Mesleki ve teknik yeterlile ilipkin belgeler ve bu belgelerin tagrmasr gereken kriterler:
4.2. 1.-lg deneyim belgeleri :

isteklinin son l0 yrl iginde yurt iginde ve ytn drgrnda Kamu veya dzel sektdrde sdzlegme
bedelinin en az Yo70'i oranrnda gergeklegtirdigi veya o/o50'si oramnda veyahut ydnetligi idarece
kusursuz kabul edilen ihale konusu ig veya benzer iplerle ilgili deneyimini g6steren ve teklifedilen
bedelin%070 oranrndan az olmamak tlzere 1ek sOzlepmeye iliqkin Iq Deneyim Belgesi
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4.2.2.Bu ihalede benzer ig olarak Benzer lp Gruplarrndan B CRUBU USt'yRpl (BINA) i$LERi
ll. VE IIl. Grup iqleri Kabul Edilecektir.
4.4.3.lhale konusu ig veya benzer ige denk sayrlacak miihendislik veya mimarlk btiliimleril
N$AAT veya MIMARLIKIr.
S-ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
6-ihale dokiimanr Dinar Kaymakamllr Koylere Hizmet Gdtiirme Birlili Baqkanl{r adresinde

g6r0lebilir ve 500,00 (BegYiiz)TL kargrh!1 aynr adresten temin edilebilir. Ihaleye teklif verecek

olanlann ihale dokiimanrnr satrn almalan zorunludur. istekliler lhale Dokiiman Bedelini ve Gegici

Teminat Bedelini Dinar ilgesi Kdylere Hizmer cdtiirme Birli[i Bagkanhprnrn TR86 0001 0000

2332 9049 4850 03 Nolu Banka Hesabrna da ijdeyerek ihaleye katrlabilir'
?- Teklifler 08.08.2022 Pazartesi Giinti Saat: l6:00'a kzrdar Dinar Kaymakamhlr Koylere Hizmet

Gittiirme BirliEi, Birlik MudiirliiSiine verilecektir.
8- istekliler tekliflerini, anahtar teslim gdtilrt bedel vereceklerdir. ihale sonucu iizerine ihale

yaprlan istekliyle anahtar teslim gdtiiril bedel iizerinden sdzleqme imzalanacakttr.

09-istekliler teklif ettikleri bedelin %3 tinden az olmamak i.izere kendi belirleyecekleri tutarda

gegici teminat vereceklerdir.
l0- Verilen tekliflerin gegerlik siiresi. ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim Siinti
olmahdr. :r':f

I I -Konsorsilum olarak ihaleye teklif veremezler.

l2-ihale alan istekliden ihale Melinin %6'sr oranrnda kesin teminat ahnacaktr.

13-Teknik Kontrolliik Hizrnetleri il Ozel idaresince ytirlitiilecektir.
l4-Birlik lhalel yaprp yapmamakta, ihale saatinden d'nce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

l5-lhale Kdylere Hizmet Gij,riirme Birlili lhale Ydnetmelili hiikiimlerine g6re yaprlacaktrr.
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Dinar Anadolu Lisesi 6iielendirme ve Genel Onerlm Yaprm l9i

Acrk ihale usulii ile ihale edilecektir.

l -idarenin
a)Adt
b)Adresi
c)Telefon ve faks numarast

d)Elektronik posta adresi
(varsa)

e)llgili personelin adt

soyadr/unvant
2-lhale-kgluctlJspltn t$i!:!

a) Niteligi, ttiru, miktan
b) Yaprlacagr yer

c) ige ba5lama tarihi

d) Igin siiresi

3-ihalenin
a) Yaprlacalr yer
b) Tarihi ve saati

Dinar i1gesi Koylere Hianet Gdtilrme Birli!,i Bagkanhfr
Dinar Kaymakamlrlr K.H.G.Birlili Hiik0met Kona$r Kat: 3 -
DINAR
0.n-2.353 50 82 - 0.272.3s3 29 84

Feyzi $EN - Birlik Miidtiru

Agrk lhale -Okul Giiglendirme, Bakm Onanm Yaprm igi

Dinar llge Merkezi
Siizlegmenin imzalandr[r tarihten itibaren l0 (on) grin iginde de

yer teslimi yaprlarak iqe baglanabilecektir.

Yer tesliminden itibaren 240(lkiYtizKrrk) takvim g0niid&.

:Dinar Kaymakamhlr Toplantr Salonu
:08.08.2022 Pazartesi giin0 Saat: 15.30

4-ihaleye katrlabilme ;artlan ve istenilen belgeler ile yeterlik def,erlendirmesinde uygulanacak

kliterler:
4.1-ihaleye katrlma gartlan ve islenilen belgeler:
4.l. t -Teklif vermeye yerkili oldugunu gdsteren imza Beyannamesi veya imza Sirkilleri;

1) Gergek kipi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tiizel kiqi olmasr halinde, ilgisine gbre tiizel kigilifin ortaklan, tiyeleri veya kuruculan ile tiizcl
kigililin ydnetimdeki gdrevlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlart

tevsik eden belgeler ile t{izel kiqilitin noter tasdikli imza sirkiiLleri.

4.1.2- $ekli ve igerili idari $artnamede belirlenen Teklif Mektubu
4.1.3- gekli ve igerili ldari $artnamede belirlenen Gegici Teminat.
4.1.4- lhale Konusu igin tamant veya bir krsmr Alt Ytiklenicilerc yaptrnlamayacalrna dair yazrlt

Taahhiitname.
4.1.5- Kdylere Hizmet Gdtiirme Birlikleri ihale Ydnetmelilinin I I nci maddesinin (a), (b). (c), (q),

(d), (e), (0, G) ve (8) benllerinde sayrlan durumlarda olunmadrlrna iligkin yaztlt taahhiitname.
4.1.6- Ihale Dokiimanrnrn satrn ahndtlrna dair belge.
4.2.- Mesleki ve teknik yeterlige iligkin belgeler ve bu belgelerin tagtmast gereken kriterler:
4.2. L-{9 deneyim belgeleri:
lsteklinin son l0 yrl iginde yurt iginde ve yurt dtllnda Kamu veya 0zel soktorde sszlepme

bedelinin en az o/o7A'i oranrnda gergeklegtirdifi veya 7o50'si orantnda veyahut ydnettili idarece

kusursuz kabul edilen ihate konusu i9 veya benzer iglerle ilgili deneyimini gdsteren ve teklifedilen
bedelin %70 oranrndan az olmamak iizere tek sdzleqmeye iligkin 19 Deneyim Belgesi
4.2.2.8u ihalede benzer i9 olarak Benzer i9 Gruplanndan B GRUBU UST YAPI (BiNA) i$LERi
Il. VE lll. Grup Igleri Kabul Edileceittir.
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4.2.3.ihale konusu ip veya benzer iqe denk sayrlacak miihendislik veya mimarhk b6li.imteri;

IN$AAT veya MiMRRLIK'ur.
4.3-lhaleye sadece yerli istekliler kaulabilecektir.
4.4-ihale dokiimanr Dinar Kaymakamhpr Koylere Hizmet Gotiifme Birlili Bagkanlt[t adresinde

g6riilebilir ve 500,00 (BelYiiz)TL karqrhgr aynr adresten temin edilebilir. Ihaleye teklif verecek

olanlann ihale tlokilrnamm satrn almalan zorunludw. istekliler lhale DokUman Bedelini ve Gegici

Teminat Bedelini Dinar ilgesi Koylere Hizmet Gdtilrme Birlifi Bagkanhfrnrn TR86 0001 0000

2332 9049 4850 03 Nolu Banka Hesabrna da ddeyerek ihaleye katrlabilir'
4.5-Teklifler 08.0 8.2022 Pazartesi Giin[ Saat:15.30'a kadar Dinar Kaymakamh$r Kdylere Hizmet

Gdt0rme Birli!i, Birlik Miidiirliiltine verilecekdr.
4.6Jsteklinin organizasyon yapmastna ve personel durumuna iligkin belgeler

4.6.1. lhale dokumanrnda belirtilen saytda ve nitelikteki teknik penoneli, ihale dokilmanrnda

yazrh bulunan htikiimler gergevesinde bulundurmayr kabul ve taahhtit edildigine dair Teknik

Personel Taahhtitnamesi
4.6.2 Teknik Personel taahhiitnamesinde bildirilecek olan teknik personel listesi

Adet Pozisvonu Meslek Unvanr

t $antiye $efi Muhendis/Yiiksek M0hendis (Ingaat)

4.7-istekliler tektiherini, anahtar teslim giittuif bedel vereceklerdir. lhale sonucu tizerine ihale

yaprlan istektiyle anahrar teslim gotiirii bedel iizerinden sbzlegme imzalanacakttr.
q.i-istekliler ieklif ettikleri bedelin %3 tinden az olmamak uzere kendi belirleyecekleri tutarda

gegici teminat vereceklerdir.
i.g-Veriten tektiflerin gegerlik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Dosan) takvim giinu

olmahdr.
4. I 0-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremeder.

4.1 I lhale alan istekliden ihale bedelinin 7q6'sr orarunda kesin teminat altnacakttr.

4.t2-a) lt bitirilrniS ve geqici kabulii yaprlmrg olsa dahi iqe ait tidemeler, Ihale bedelinin dilimlet

halinde hakedig bazfi olarak ll Ozel idaresince Birli$imiz b0tgesine aktanlmastna miiteakip

yapllacaktlr.
b) Teknik Kontrolliik Hizmetleri il Ozel idaresi teknik personellerince yaptlacaktlr.

4.13-Birlik lhaleyi yaprp yapmamakta, ihale saatinden 6nce ihaleyi iptal etmekte serbesltir.

4.14-ihale Kdylere Hiznet Gittiirme Birligi lhale Ydnetmelifii hiikilmlerine gore yaptlacakttr.

iintl
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Dinar Uluk6y llk0lretim Okulu Giiglendirme Yapm lEi

A9& ihale usulti ile ihale edilecektir.

t -idarenin
a)Adt
b)Adresi
c)Telefon ve faks numarasr
d)Elektronik posta adresi
(varsa)

e)llgili personelin adr

soyadl/unvanr
2Jhale konusu yaprm i$inin

a) Niteligi, tiirii, miklan
b) Yaprlacalr yer
c) lge baglama tarihi

d) Igin siiresi

3-lhalen!!
a) Yaprlacalr yer :Dinar Kaymakamh& Toplantr Salonu
b) Tarihi ve saati :08.08.2022 Pazartesi gtinii Saat: 15.00

4-lhaleye katrlabilme ;anlan ve istenilen bclgeler ile yeterlik deSerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.lJhaleye katrlma qartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1-Teklif vermeye yetkili oldulunu giisteren lmza Beyannamesi veya lmza Sirkiileri;

l) Cergek kigi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

Dinar Ilgesi Kdylere Hizmet Gdt$rme Birlili Bagkanh[r
Dinar Kaymakamhlr K.H.C.Birlili H0k0met Konap Kat: 3 -

DINAR
0 272.353 50 82 - 0.272.353 29 84

Feyzi $EN - Birlik Miidtrii

Agrk ihale -Okul G0glendirme, Bakrm Onanm Yaprm igi
Dinar Ilgesi Uluktiy Koyii
Sdzleqmenin imzalandr$ tarihten itibaren l0 (on) giln iginde de
yer teslimi yaprlarak ige baqlanabilecektir.
Yer tesliminden itibaren 240(ikiYtlzKrrk) takvim gtinliellir.

r., r!:.',,' 1-

2) Ttizel kigi olmasr halinde, ilgisine gtire tiizel kigililin ortaklan, iiyeleri veya kurucularr ile ttizel
kigililin ydnetimdeki gdrevlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarr
tevsik eden belgeler ile tiizel kigilipin noter tasdikli imza sirktleri.
4.1.2- $ekli ve igeripi ldari gartnamede belirlenen Teklif Mektubu
4.1 .3- $ekli ve igerili Idari $artnamede belirlenen Oegici Teminat.
4.1'4- Ihale Konusu igin tamaml veya bir krsmr Alt Yiiklenicilere yaptrnlamayacagrna dair yazrh
Taahh0tname.
4^1.5- Kdylere Hiz.met G0ttlrme Birlikleri lhale Ydnerrneliginin 11 nci maddesinin (a), (b), (c), (9.1,

(d), (e), (0, (g) ve (g) bentlerinde sayrlan durumlarda olunmadr[rna iligkin yazrh taahhiirname.
4.1 .6- ihale Doki.irnanrmn satrn almdrlrna dair betge.
4.2.- Mesleki ve teknik yeterlile iligkin belgeler ve bu belgelerin tagrmasr gereken kriterler:
4.2. l.-19 deneyim belgeleri:
isteklinin son l0 yrl iginde yurt iginde ve yun drqrnda Kamu veya ozel sekrdrde siizleqme ;

bedelinin en az Yo70'i orantnda gergeklegtirdigi veya %50'si oranrnda veyahut yttnettigi idarece
kusursuz kabul edilen ihale konusu iq veya benzcr iglerle ilgili deneyimini gdsteren ve teklifedilen
bedelin %70 oranrndan az olmamak iizere tek stizlegmeye iligkin ig Deneyim Belgesi
4.2.2.8u ihalede benzer i9 olarak Benzer iq Gruplanndan B GRUBU UST yept (BiNA) igLERi
II. VE IIl. Grup lgleri Kabul Edilecektir.
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4.2.3.Ihale konusu ig veya benzer ige denk sayrlacak miihendislik veya mimarltk bdliimleril
lN[iAAT veya MIMARLIK'tr.
4.3-lhaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
4.4-lhale dokiimam Dinar Kaymakamhlr Kiiylere Hizmet Gdtiirme Birlili Bagkanhlr adresinde
gtir0lebilir ve 500,00 (BegYiiz)TL kargrhlr aynr adresten temin edilebilir. ihaleye teklif verecek
olanlann ihale dokiimanrnr Mlln almalan zorunludur. istekliler ihale Dokuman Bedclini ve Gecici
Teminat Bedelini Dinar ilqesi Kdylere Hizmet Cttttirme Birligi Bagkanlrlrrun TR86 0001 0000
2332 9049 4850 03 Notu Banka Hesabrna da ddeyerek ihaleye katrlabilir.
4.5-Teklifler 08.08.2022 Pazartesi Cihif Saal:l5.00'a kadar Dinar Kaymakamh!,r K0ylere Hizmet
G0riirme Birligi, Birlik MiidtlUlilne vcrilecektir.
4.6-lsteklinin organizasyon yapmasma ve personel durumuna iliqkin belgeler

4.6.1. ihale dokiimamnda belirtilen sayrda ve nitelikteki leknik personeli, ihale dokiimanrnda
yazrh bulunan hiikilmler gergevesinde bulundurmayr kabul ve taahhiit edildiginc dair Teknik
Personel Taahhiitnamesi

4.6.2 Teknik Personel taahhiitnamesinde bildirilecek olan teknik oersonel listesi
Adet Pozisyonu Meslek Unvam
I $antiye $efi Miihendis/Yiiksek Mflhendis (lngaat)

4.7-istekliler tekliflerini, anahtar teslim gdttirii bedel vereceklerdir. Ihale sonucu tizerine ihale
yapllan istekliyle anahtar teslim giittirii bedel iizerinden s0zleqme imzalanacaktrr.
4.8-istekliler teklif ettikleri bedelin %l iinden az olmamak iizere kendi belirleyccekleri tutarda
geqici teminat vereceklerdir. ir' "
4.9-Verilen tekliflerin gegerlik siiresi, ihalc tarihinden itibaren en az 90 (Dosan) takvim gtinii
olmahdrr.
4. l0-Konsorsiyum olarak ihaleye teklii veremezler.
4.1l-ihale alan istekliden ihale bedelinin %6'sr oranrnda kesin teminat almacakur.
4.12-a) 19 bitirilmig ve gegici kabulli yaprlmrg olsa dahi i9e ait ddemeler, Ihale bedelinin dilimler
halinde hakedig bazh olarak il Ozel idaresince Birlilimiz bttgesine aktanlmasrna miiteakip
yaprlacaktrr.

b) Teknik Kontrolliik Hizrnetleri il 6zel idaresi teknik personellerince yaprlacaktrr.
4.13-Birlik lhaleyi yaprp yapmamakt4 ihale saatinden dnce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
4.l4-lhale K0ylere Hizmet Gdtiinne Birligi lhale Ydnetmelili hiikiimlerine g6re yaprlacaktrr. 

. ..
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lsam luxr
DINAR KAYMAKAMLICI

x0vlenn nizunr c0rUnur nlnr,idi algx,lxllGl

Dinar gakir tlnver hkokulu G0glendirme Yaprm igi

Agrk ihale usulil ile ihale edilecektir.

I -idarenin
a)Adr
b)Adresi
c)'lelefon ve faks numarasr

d)Elektronik posta adresi
(varsa)
e)llgili personelin adr
soyadr./unvanr

2-lhale konusu yaprm isinin
a) Niteli[i, tiirt, miktan
b) Yaprlacagr yer
c) lge baglama tarihi

d) igin siirrsi

J-lnalerun
u; Yup,lu"ug, y..
b) Tarihi ve saati

Dinar llgesi Kdylere Hizmet GdtUrme Birlifi Bagkanh!r
Dinar Kaymakamhlr K.H.C.Birlili Hiikilmet Konalr Kat: 3 -
DiNAR
0 272.353 50 82 - 4.272.353 29 84

Felzi $EN - Birlik Mtidiirii

Agrk lhale -Okul Gitglendirme, Bakrm Onanm Yaprm iqi
Dinar Ilge Merkezi
Sdzlepmenin imzalandrgr tarihten itibaren l0 (on) giin iginde de
yer teslimi yaprlarak ige baglanabilecektir.
Yer tesliminden itibaren 300(UgYiiz) tatvim giinuditr.

:Dinar Kaymakamhlr Toplantr Salonu
:08.48.2022 Pazanesi ciinii Saat: 14.30

4-lhaleye katrlabilme $artla ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1-ihaleye katrlma gartlan ve islenilen belgeler:
4' l. l-Teklil'vermeye yetkili oldugunu gdsteren imza Beyannamesi veya lmza Sirkiileri;

l) Gergek kiqi olmasr halinde, norer tasdikli imza beyannamesi,
2) Ttizel kigi olmasr halinde, ilgisine g6re tiizel kigiligin ortaklal, iiyeleri veya kuruculan ile liizel

kigili$n ydnetimdeki gdrevliieri belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlan
tevsik eden belgeler ile tiizel kigili$n noter tasdikli imza sirkiileri.
4.1-2- gekli ve igerili Idari gartnamede belirlenen TeklifMektubu
4.1 .3- $ekli ve igerili ldari gartnamede belirlenen Gegici Teminat.
4,1.4- Ihale Konusu igin tamaml veya bir krsmr Alt Yiiklenicilere yaptrnlamayacalrna dair yazllr
Taahhiltname.
4.1.5- Koylere Hizmet Gotiirme Birlikleri lhale yonetmeliginin I I nci maddesinin (a), (b), (c), (9).
(d), (e)' (0, (g) ve (E) bentlerinde sayrlan durumlarda olunmadrlrna iligkin yazrh taahhti'tname.
4. 1 .6- ihale Dokiimamnln satrn ahndrfrna dair belge.
4.2.- Mesleki ve teknik yererlige iligkin belgeler ve bu belgelerin ta$rmasl gereken kriterler:
4.2.1 .-lg deneyim belgeleri:

.lsteklinin son l0 yrl iginde yurt iginde ve yurt drgrnda Kamu veye 6zel sekfiirde siizleqme
bedelinin en az Vo70'i oramnda gergeklegtirdi[i veya %50'si oramnda veyahut ydnettili idarece
kusursuz kabul edilen ihale konusu ig veya benzer iglerle ilgili deneyimini gosteren ue t"flif"dil"n
bedelin %70 oranrndan az olmamak tizere.tek $zlepmeye iligkin ig Deneyim Belgesi
4.2.2.8u ihalede.benzer iq olarak Benzer ig Gruptanndan B GRUBU tisr vnri 1elruA) i$LERi
II. VE III. Grup lgleri Kabul
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4.2.3.ihale konusu ig veya benzer ige denk sayrlacak miihendislik veya mimarhk btiltimleri;
IN$AAT veya MIMARLIK'tr.
4.3-lhaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
4.4-lhale dokiimanr Dinar Kaymakamhlr Kdylere Hizmet Gdtiirme Birliti Baqkanltlr adresinde
goriilebilir ve 500,00 (BelYUz)TL kargrhlr aynr adresten temin edilebilir. lhaleye teklif verecek

olanlarrn ihale doki.imarunr satrn almalan zorunludur. istekliler lhale Dokilman Bedelini ve Gegici

Teminar Bedelini Dinar ilgesi Ktiylere Hizmet Gdlurme Birlili Bagkanhsrmn TR86 0001 0000

2332 9049 485A U Nolu Banka Hesabrna da ddeyerek ihaleye katrlabilir.
4.S;feklitler 08.08.2022 Pazartesi Giinii Saat:14.30'a kadar Dinar Kaymakamhlr Kdylere Hizmet

Cdturme Birligi, Birlik Miidiirlii[ilne verilecektir.
4.6Jsteklinin organizasyon yapmastna ve personel durumuna iligkin belgeler

4.6,1. Ihale doktimanrnda belirtilen sayrda ve nitelikteki teknik personeli, ihale dok0mannda
yazrl bulunan hiikiimler gergevesinde bulundurmayr kabul ve taahh0t edildiline dair Tel'.nik

Personel Taahhiitnamesi
4.6.2 Teknik Personel taahh0mamesinde bildirilecek olan teknik personel listesi

Adet Pozisyonu Meslek Unvant
I $antiye $efi MuhendisfYilksek Mtihendis (lngaat)

4.Tlstekliler tekliflerini, anahtar teslim giiturii bedel vereceklerdir. lhale sonucu uzerine ihale

yaprlan istekliyle anahtar teslim gtttiirii bedel iizerinden s0zle$me imzalanacaktrr.

C.d-lstekliler ieklif ertikleri bedelin %3 iinden az olmamak tiaere kendi belirleyecekleri tutarda

gegici teminal vereceklerdir.
4.9-Verilen tekliflerin gegerlik silresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Dosan) takvim gilnil

olmaltdr.
4. I O-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

4.1l-lhale alan istekliden ihale bedelinin %6'st orantnda kesin teminal ahnacekur.

4.12-a) is bitirilmig ve gegici kabulii yaprlmrg olsa dahi ige ait ddemeler, lhale bedelinin dilimler
halinde hakediq baz! olarak il Ozel ldaresince Birlilimiz btitgesine aktanlmastna miiteakip
yaprlacaktlr.

b) Teknik Kontrolliik Himretleri Il Ozel ldaresi teknik personellerince yaprlacaktrr.

4.13-Birlik lhaleyi yaprp yapmamakta, ihale saatinden 6nce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

4.14-lhale Koylere Hizmet Gdtilrme Birlili lhale Yttnetrneligi hilktlmlerine gti,re yaprlacaktrr.
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iHllrlI,a,nt

uinm x.lvuexamr,I6l
x6vr,nne HizMET c0r0nmn siRr.idi BA$KANLTGI

Dinar Sermaye Piyesasr Kurulu Yatrh B6tge Orte Okulu G0glendirme Yeptm i9i

Aprk ihale usulii ile ihale edilecektir.

I ldarenin
a)Adt
b)Adresi
c)Telefon ve faks numarast

d)Elektronik posta adresi
(varsa)

elltgiti personelin adr

soyadr/unvanr
2Jhale konusu yaprm isinin

a) Nitelifi, tiirt, miktarr
b) Yaprlacalr yer
c) lge baglama tarihi

d) igin stiresi

3-ihalenin
a) Yaprlacalr yer
b) 1'arihi ve saati

Dinar ilgesi Kdylere Hizmet G6ttirme Birligi Bagkanltlt
Dinar Kaymakamhgr K.H.G.Birligi Htikiimet Konatr Kat: 3 '
DiNAR
0.23_2.353 50 82 - 0"272.353 29 84

Feyzi $EN - Birlik Miidtirii

Agrk lhale -Okul Gtiglendirme, Bakrm Onanm Yaprm igi

Dinar Ilge Merkezi
Sdzlegmenin imzalandrSr larihten itibaren l0 (on) gtin iginde de

yer teslimi yaprlarak ige baglanabilecektir. ....i. !,
Yer tesliminden itibaren 300(tlgYiiz) lakvim g0nudilr.

:Dinar Kaymakamhlr Toplantl Salonu

:A8.08.2022 Pazartesi Otinii Saat: 14.00

4-ihaleye katrlabilme $artlan ve istenilen belgeler ile yeterlik delerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:
4.1-lhaleye katrlma gartlan ve istenilen belgeler:
4.1.l -Teklif vermeye yetkili oldu$unu gtisteren imza Beyannamesi veya lmza Sirkiileri;

l) Gergek kigi olrnasr halinde, noter tasdikli imza beyamamesi,
2) Tuzel kiqi olmasr halinde, ilgisine gdre tiizel kigili[in ortaklarr, iiyeleri veya kurucularr ile t0zel

kiEililin ydnetimdeki gdrevlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlan

tevsik eden belgeler ile ttlzel kigilifin noter tasdikli imza sirkiileri.
4.1.2- $ekli ve igerili ldari $artnamede belirlenen Teklif Mektubu
4.1.3- $ekli ve igeriti Idari $artnamede belirlenen Gegici Teminat.
4.1.4- lhale Konusu igin tamamr veya bir krsmr Alt Yi*lenicilere yaphnlamayacagtna dair yazrh

Taalh0tname.
4.1.5- Kdylere Hizmel G0ti,lrme Birlikleri ihale Y0netrneliginin 1l nci maddesinin (a). (b), (c), (q),

(d), (e), (0, (g) ve (S) bentlerinde sayrlan durumlarda olunmadtlrna iligkin yazth taahhUhame.
4.1 .6- Ihale Dok0manrnrn satrn altndtftna dair belge.
4.2.- Mesleki ve teknik yeterliSe iliqkin belgeler ve bu belgelerin tagtmasr gereken kriterler:
4.2. l.-i9 deneyim belgeleri:

isteklinin son 10 yrl iginde yr.rt iginde ve yu( dtgrnda Kamu veya 6zel sekt0rdc s0zle$md"'
bedelinin en az o/o70'i oranrnda gergekleptirdi[i veya %50'si oramnda veyahut ytinettigi idarec€

kusursuz kabul edilen ihale konusu iq veya benzer iqlerle ilgili deneyimini g6steren ve teklifedilen
bedelin 7o?0 oramndan az olmamak ilzere tek s0zlegmeye iligkin lg Deneyim Belgesi
4.2.2.8u ihale<Je benzer i9 olarak Benzer lq Gruplanndan B GRUBU US.l. yapt (BNA) I$LERi
lI. VE lll. Grup Igleri
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4.2.3.ihale konusu ip veya benzer ige denk saytlacak miihendislik veya mimarhk bdliimleri;
iNgAAT veya MIMARLIK'rrr.
4.3-lhaleye sadece yerli istekliler kaulabilecektir.
4.4lhale dokiimanr Dinar Kaymakamhlr Kdylere Hizmet Cdtiirme Birlili BaSkanlt$ adresinde

gdrulebilir ve 500,00 (BelYiiz)TL karyh$r aynr adreslen temin edilebilir. lhaleye teklif verecek

olanlann ihale dokiimanrnr satrn almalan zorunludur. istekliler lhale Dokiiman Bedelini ve Cegici
'feminat Bedelini Dinar llqesi Kdylere Hizmet Gdt$rme Birlili Bakanh[rnrn TR86 0001 0000

2332 9C49 4850 03 Nolu Banka Hesabrna da ddeyerek ihaleye katrlabilir.
4.S-Teklifler 08.08.2022 Pazartesi Giinii Saat:14.00'a kadar Dinar Kaymakamhlr Kdylere Hizmet

cotiirme Birligi, Birlik Miidilrltiliine verilecektir.
4.6-isteklinin organizasyon yapmasma ve personel durumuna iligkin belgeler

4.6.1. ihale dokiimanrnda belirtilen sayda ve niteliheki teknik personeli, ihale dokiimanmda
yazrh bulunan hilktimler gergevesinde bulundurmayr kabul ve taahhtit edildi$ne dair Teknik

Personel Taahhlitnamesi
4.6.2 Teknik Personel taahh0tnamesinde bildirilecek olan teknik personel listesi

Adet Pozisvonu Meslek [Jnvaru

i $antiye $efi MtihendiVYilksek Miihendis (lnpat)
4.7-[stcktiler tekliflerini, anahtar teslim g6t0ru bedel versceklerdir. lhale sonucu iizerine ihale

yapllan istekliylc anahtar teslim gdtilrii bedel iizerinden siizleqme imzalanacaktrr'

4.8-istekliler teklif etrikleri bedelin %3 iinden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda

gegici teminat vereceklerdir.
4.9-Verilen teklillerin gegerlik siiresi, ihale tarihinden idbaren en az 90 (Dosan) takvim giinii

olmahdrr.
4.10-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
4.1 l-lhale alan istekliden ihale bedelinin %6'st orantnda kesin teminat ahnacakhr.

4.12-a) h bitirilmig ve gegici kabulti yaprlmrg olsa dahi iqe ait iidemeler, Ihale bedetinin dilimler
halinde hakedig bazh olarak il Ozel idaresince Birligimiz btitgesine aktanlmasma miiteakip
yaprlacakhr.

b) "I'eknik Kontrolliik Hizmetleri Il Ozel ldaresi teknik personellerince yaptlacaktrr'

4.13-Birlik ihaleyi yaprp yapmamakta, ihale saatinden 0nce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

4.14-ihale Kdylere Hizmet Giitilrme Birligi lhale Ydnetmelili h[ktlmlerine gdre yaprlacaktrr.

I r:l. r
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