
EMiRDAC KAYMAKAMLIdI KOYLERI HiZMET GoTURME BiRLiGi
BA$KANLIGINDAN

K6ylere Hizmet Gdtiirme Birligimizce, "2022 Yth KOYDES Kapsamrnda ilgemize balh
4 Kiiye (Giivegci, Qaykrqla, Yenikiiy, Tiirkmenkiiy) Giineg Enerji Sistemi Yaprlmasr iEi"
K<iylere Hizmet Gdtiirme Birlili ihale Ytinetmelilinin 18. maddesi gerelince Aqrk ihale Usulii ile
ihale edilecektir.

l-iq sahibi idarenin:

a) Adr

b) Adresi

c) Telefon numarasl

:Emirda! Kaymakamhlr Ktiylere Hiznet Giitiirme Birlili Bagkanhlr

:Emirdaf Kaymakamhg / EMIRDAG/AFYONKARAHiSAR

:0 272 441 34 86

Belgegeger numarasr :0 272 442 81 51

d) Elektronik posta emirdaebirlik@hotmail.com
adresi :

2-ihale konusu mahn/i;in:
a) Adr : 2022 YTh KOYDES Kapsamrnda ilgemize balh 4 Kdye (Giivegci, Qaykrqla, Yenik<iy,
Tiirkmenkiiy) Giineq Enerji Sistemi Yaprlmasr igi

b) Nitelili, Tiirii ve Miktan z 2022 Yfi KOYDES Kapsamrnda ilgemize baglr 4 Ktiye (Giivegci,

Qaykrqla, Yenikdy, Tiirkmenk<iy) Giineg Enerji Sistemi Yaprlmasr igi.

c) Teslimiveya igin yaprlacak [yeri/yerleri] : Gtivegci, Qaykrgla, Yenik6y ve Tiirkmen k6yleri.
d) iEin baglama ve bitiq tarihi: Sdzlegmenin imzalanmasl ve yer tesliminin yaprlmasrndan

itibaren 75 (Yetmigbeq) takvim giinndiir.
3-ihale dokiimanrnrn nerede giiriilebilecefi ve nereden hangi bedelle ahnabileceli : ihale
drikiimam Emirda! Kaymakamhlr Kdylere Hizmet Gdtiirme Birlili, Hi.ihimet Konalr
Emirdag/Afyonkarahisar adresinde gciriilebilir ve 500,00 TL kargrhgr (aym adresten) temin edilir.
Ihaleye teklif verecek olanlann ihale dokiirnanrm satrn almalan zorunludur.
4- ihalenin
a) Yaprlacalr Yer : Emirda! Kaymakamhg toplantl salonunda.

b)Tarihi ve Saati : l8 Alustos 2022 Pergembe giinii saat 14:00

5- Tekliflerin verileceli yer / tarih : Teklifler l8 Alustos 2022 Pergembe giini.i saat l4:00' e kadar
Emirda! Kaymakamlgr K<iylere Hizmet Gdtiirme Birlili' ne elden verilmesi garttrr. Postayla
yaprlacak teklifler gegersiz sayrlacaktrr.

6- Gegici teminat miktart (en az) : Teklif edilen bedelin % 3' iinden az olmamak iizere,
isteklilerce belirlenecek tutarda gegici teminat ahmr.
7- ihaleye Kahlabilmek igin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri

isteklilerin ihaleye katrlabilmeleri igin agalrda sayrlan belgeleri teklifleri kapsamrnda sunmalan
gerekir:

a) Tebligat igin adres beyant; aynca irtibat igin telefon numarasr ve faks numarasr ile varsa
elektronik posta adresi.



b) Mevzuatr gereli kayrth oldulu Ticaret ve/veya Sanayi Odasr Belgesi.

l-Gergek kigi olmasr halinde, ihaleye iligkin ilk ilamn yaprldrlr yrl igerisinde ahnmrg, Ticaret
ve/veya Sanayi Odasrna kayrth oldulunu gristerir belge.

2- TiJrzel kigi olmasr halinde, mevzuatr gereli tiizel kigili$in siciline kayrth bulundulu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasrndan ihaleye iligkin ilk ilanrn yaprldrlr yrl igerisinde ahnmrg, ttizel
kiqiligin sicile kayrth olduluna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili oldulunu giisteren imza Beyannamesi veya imza Sirkiileri.
l-Gergek kiqi olmasl halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2- Ttzel kigi olmast halinde, ilgisine g6re tiizel kigililin ortaklarr, iiyeleri veya kuruculan ile
tiizel kigililin ydnetimindeki g6revlileri belirten son durumu g6sterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu

hususlan tevsik eden belgeler ile tiizel kiqililin noter tasdikli imza sirkiileri.
d) Kdylere Hizmet Gtitiirme Birlili Ihale Y6netmeliginin 11. maddesinin ( a-! ) arasr bentlerinde

sayrlan isteklinin ihale drgr brrakrlmayr 6ngdren durumlarda bulunmadrlrna dair yazrL taahhiitname,

e) $ekli ve igerigi $artnamede belirlenen teklif mektubu

f) ihale dokiimanrmn ahndrfilna dair dokuman bedeli ahndr makbuzu.
g) Vekaleten ihaleye katrlma halinde, istekli adrna katrlan kiginin noter tasdikli vekaletnamesi ile

noter tasdikli imza beyannamesi.

h) isteklinin ortak giriqim olmasr halinde, gekli ve igerili bu $artnamede belirlenen i9 ortakhgr

beyannamesi.
I) Teklif edilen bedelin %3'iinden az olmamak kaydryla istekli tarafindan belirlenecek miktarda

Gecici Teminat.
j) Tiizel kigi istekli tarafindan sunulan ig deneyim belgesinin aynr ti.tzel kiginin yansrndan fazla

hissesine sahip ortalrna ait olmasr halinde sunulacak i9 deneyim belgesinin baqka bir ttizel kigiye

kullandrnlmayacalrna iligkin taahhiibrame.

k) Ortagr oldulu veya hissedan bulundulu tiizel kigiliklere iligkin beyanname'

l) orrak giriqimlerde orrak giriEimi olugturan gergek ve tiizel kigilerin (b), (c), (d), o ve (k)

bentlerindeki belgeleri ayn a).n sunmalan gerekir.

m) i9 Deneyim Belgesi.

i9 deneyim belgesi isteklinin son l0 (On) yrl igerisinde yurt iginde Kamuda, sdzlegme bedelinin

en az yo50' si oramnda gergekleqtirdigi idarece kuswsuz kabul edilen, ihale konusu iElerle ilgili

deneyimi giisteren ve teklif edilen bedelin %50' si oramndan az olmamak iizere tek sdzleqmeye

ilitkin iq deneyim belgesi.

n) Isteklinin Organizasyon Yaprst'

isteklinin ihale konusu igi yerine getirebilmesi igin gerekli olan her tiirlii ekip ve ekipmant

iizerinde i9 kaldrlr takdirde in$aat mahallinde bulunduracalrnr kabul ettiline dair taahhiitname.

8- Belgelerin Sunulug $ekli
a) istekliler, yukanda sayrlan belgelerin ashnr veya ashna uygunlulu noterce onaylanmtq

dmeklerini vermek zorundadrr.

b) Noter onayh belgelerin ashna uygun oldulunu belirten bir gerh tagrmast zorunlu olup, sureti

veya fotokopisi g6riilerek onaylanmrg olanlar ile "ibraz edilenin ayntdtr" veya bu anlama gelecek

bir gerh tagryanlar gegerli kabul edilmeyecektir.

c) istekliler, istenen belgelerin ash yerine ihaleden 6nce idarenin yetkili personel tarafindan "ash

idarece gtirtilmiigtiir" veya bu anlama gelecek $eft dii$iilen ve ash kendilerine iade edilen belgelerin

suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

ihaleye katrlmak igin istenen belgelerin;



l-Drs Zarf
Drg zarf agagrdaki belgeleri igerecektir.

a) Teklif mektubunun bulunduEu ig zarf
b) Bu ihale ilanrnrn 7. maddesinde belirtilen, istenen belgeler.

9-ihaleye sadece yerli istekliler kahlabilir.
10- Ekonomik agrdan en avantajh teklifen diigiik fiyat esasrna giire belirlenecektir.
l1-Bu ihaleye krsmi teklif verilemez, iqin tamamt igin teklif verilecektir.
12- istekliter tekliflerini, anahtar teslimi giitiirii bedel iizerinden vereceklerdir. ihale sonucu,
iizerine ihale yaptlan istekliyle anahtar teslimi giitiirii bedel siizlegme irnzalanacaktrr. Bu
ihalede, igin tamamr igin teklif verilecektir.
l3-Verilen tekliflerin gegerlilik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim giinti
olmahdrr.
l4- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15- Bu ihalede liyat farkr verilmeyecektir.
16- ihale Konusu igin tamaml veya bir losml alt yiiklenicilere yaptrrllamaz.
17- Birfilimiz 2886 ve 4734 Sayrh ihale Kanunlanna tabi olmayp,28l04l2007 tarih ve 26506

sayrh Resmi Gazetede yayrnlanan Kiiylere Hizmet Giitiirme Birlili ihale Yiinetmelifine tabii
olup lhaleyi yaprp yapmamakta serbesttir.
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