
EMiRDAG KAYMAKAMLIGI KOYLERE HiZMET GOTURI/tr, BiRLiEi
BA$KANLICINDAN

Kiiylere Hizmet Giittirme Birlifimizce, "Emirda! ilgesi Metem B Blok Okul Binasr,
Metem Spor Salonu Binasl ve Metem Atiilye Binasl Depreme Karql Giiglendirme ve Onarrm
iqi" Kdylere Hizmet Gdtiirme BirliEi ihale Ydnetmelilinin 18. maddesi gerelince ASrk ihale Usul{i
ile ihale edilecektir.

1-is sahibi idarenin:

a) Adr

b) Adresi

:Emirda! Kaymakamlr!r Kciylere Hizmet Gdtiirme Birligi Baqkanh!r

:Emirda! Kaymakamhlr / EMiRDAG/A FYONK A RA HisAR

c) Telefon numarasr :0272441 3486

Belgegeger numarasr :0 272 442 81 5l

d) Elektronik postaemirdaebirlik@hotmail.com
adresi :

2-ihale konusu mahn/igin:
a) Adr : Emirda! ilgesi Metem B Blok Okul Binasr, Metem Spor Salonu Binasr ve Metem Atdlye
Binasr Depreme Karqr Gtiqlendirme ve Onarrm i;i.

b) Nitelifi, Tiirii ve Miktan: Emirda! Ilgesi Metem B Blok Okul Binast, Metem Spor Salonu

Binasr ve Metem At6lye Binasr Depreme Karqr Giiglendirme ve Onartm Iqi.

c) Teslimi veya iqin yaprlacak [yeri/yerleril : Emirda! ilgesi Metem Binalarr.

d) iqin baqlama ve bitiq tarihi : Sdzleqmenin imzalanmasr ve yer tesliminin yaprlmasrnclan

itibaren 120 (Yiizyirmi) takvim giiniidiir.
3-ihale dokiimanrnrn nerede giiriilebileceli ve nereden hangi bedelle ahnabileceli : ihale

ddkiimanr Emirda! Kaymakamhlr K6ylere Hizmet Gdti.irme Birli!i, Hiikiimet Kona!r -
Emirda!/Afuonkarahisar adresinde gdriilebilir ve 1.000,00 TL kargrhfr (aynr adresten) temin edilir.

ihaleye teklifverecek olanlann ihale doktimanrnr satrn almalan zorunludur.

4- ihalenin
a) Yaprlacalr Yer : Emirda! Kaymakamlrlr toplantl salonunda.

b)Tarihi ve Saati : 13 Nisan 2022 Qargamba gtinti saat l5:00
5- Tekliflerin verilecefi yer / tarih : Teklifler l3 Nisan 2022 QarSamba giinii saat 15:00' e kadar

Emirda! Kaymakamhlr Kdylere Hizmet Gdtiirme Birligi' ne elden verilmesi Sarttr. Postayla

yaprlacak teklifl er gegersiz sayrlacaktrr.

6- Gegici teminat miktarr (en az) : Teklif edilen bedelin % 3' tinden az olmamak tizere,

isteklilerce belirlenecek tutarda gegici teminat alrnrr.

7- ihaleye Katrlabilmek igin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri
isteklilerin ihaleye katrlabilmeleri igin agalrda sayrlan belgeleri teklifleri kapsamrnda sunmalan

gerekir:

a) Tebligat igin adres beyanr; ayrrca irtibat igin telefon numarast ve faks numarasr ile varsa

elektronik posta adresi.

b) Mevzuatr gereSi kayrth oldulu Ticaret velveya Sanayi Odasr Belgesi.



l-Gergek kigi olmasr halinde, ihaleye iliqkin ilk ilanrn yaprldrlr yrl igerisinde alnmrg, Ticaret

velveya Sanayi Odasrna kayrth oldulunu g6sterir belge.

2- Tiizel kigi olmasr halinde, mevzuatr gereEi tiizel kiqiligin siciline kayrth bulundulu

Ticaret ve/veya Sanayi Odasrndan ihaleye iliqkin ilk ilanrn yaprldrlr yrl igerisinde ahnmr$, tiizel

kigiligin sicile kayttlt oldu$una dair belge.

c) TekliIvermeye yetkili oldulunu gdsteren imza Beyannamesi veya imza Sirkiileri.

l-Gergek kiqi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2- Tizel kiqi olmasr halinde, ilgisine gdre tiizel kigili!in ortaklarr, iiyeleri veya kuruculart ile

tiizel kigiligin ydnetimindeki gdrevlileri belirten son durumu g<isterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu

hususlart tevsik eden belgeler ile tiizel kigililin noter tasdikli imza sirkiileri.

d) Kdylere Hizmet Giitiirme Birligi ihale Ydnetmelilinin I l. maddesinin ( a-! ) arasr bentlerinde

sayrlan isteklinin ihale drgr brrakrlmayr dngdren durumlarda bulunmadr!rna dair yanlt taahhiitname,

e) $ekli ve igerili $artnamede belirlenen teklif mektubu.

I ihale doktimanrnm altndrplna dair dokuman bedeli almdt makbuzu.

g) Vekateten ihaleye katrlma halinde, istekti adrna katrlan kiginin noter tasdikli vekaletnamesi ile

noter tasdikli imza beyannamesi.

h) isteklinin onak girigim olmasr halinde, gekli ve igerili bu $artnamede belirlenen iq ortakh!t

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

Gegici Teminat.
j) Tiizel kigi istekli tarafrndan sunulan ig deneyim belgesinin aynr tiizel kiginin yansrndan fazla

hissesine sahip ortaErna ait olmasr halinde sunulacak iq deneyim belgesinin baqka bir tiizel kigiye

kullandrrtlmayaca!rna iligkin taahhtitname.

k) OrtaEr oldu[u veya hissedan bulundulu tiizel kiSiliklere iligkin beyanname'

l) ortak giri$imlerde orrak girigimi olugturan gergek ve tiizel kiqilerin (b)' (c)' (d), o ve (k)

bentlerindeki belgeleri ayrt ayrl sunmalart gerekir'

m) ig Deneyim Belgesi.

ig deneyim belgesi isteklinin son l0 (On) yrl igerisinde yurt iginde Kamuda' sdzlegme bedelinin

en az oh30, si oranrnda gergeklegtirdili idarece kusursuz kabul edilen, ihale konusu iglerle ilgili

deneyimi gdsteren ve teklif edilen bedelin %30' si oranrndan az olmamak iizere tek scizlegmeye

'gTl#,:::?#"':,':il" *r, edirecek ierer: ,, @) ust yapr (Bina) iereri: rrr. Grup Bina iqreri,,

n) isteklinin Organizasyon Yaptst.

isteklinin ihale konusu i9i yerine getirebilmesi igin

personeli igyerinde bulundurmayr taalrhiit edecektir'

tarafindan imzalanmtg listesi de sunulacakttr'

aga!rda nitelik ve saytlart belirtilen teknik

Agafrda belirtilen teknik personelin istekli

.*l;;Llinn jsin yuprmr ile ilgili gerekli i9 makinelerini ve ekipmanr iizerinde i9 kaldrlr

takdirde inSaat mahallinde bulunduracalrnt kabul etmig sayrltr'

8- Belgelerin Sunulug $ekli
a) istekliler, yukarrda saytlan belgelerin asltnt veya asltna uygunlugu noterce onaylanml;

6meklerini vermek zorundadtr.

TEKNiK PERSONEL

Adet Pozisyon Mesleki Unvan Mesleki Ozellik

I Ieknik Personel n$aat Miihendisi Jn az 2 yi deneyimli



b) Noter onayh belgelerin ashna uygun oldulunu belirten bir qerh tagrmasr zorunlu olup, sureti

veya fbtokopisi gdriilerek onaylanmrg olanlar ile "ibraz edilenin aynrdrr" veya bu anlama gelecek

bir gerh tagryanlar gegerli kabul edilmeyecektir.
c) Istekliler, istenen belgelerin ash yerine ihaleden dnce idarenin yetkili personel tarafrndan "ash
idarece gtiriilmiigttir" veya bu anlama gelecek gerh dilqiilen ve ash kendilerine iade edilen belgelerin

suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
ihaleye katrlmak igin istenen belgelerin;

l-Drg Zarf
Drq zarf agaitdaki belgeleri igerecektir.

a) Teklifmektubunun bulundulu ig zarf
b) Bu ihale ilanrnrn 7. maddesinde belirtilen, istenen belgeler.

f-ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilir.
10- Ekonomik agrdan en avantajh teklif en diiqiik fiyat esasrna giire belirlenecektir.
ll-Bu ihaleye krsmi teklif verilemez, i9in tamamr igin teklif verilecektir.
12- istekliler tekliflerini, anahtar teslimi giitiirii bedel iizerinden vereceklerdir. ihale sonucu,
iizerine ihale yapllan istekliyle anahtar teslimi giitiirii bedel stizlegme imzalanacaktrr. Bu

ihalede, igin tamamr igin teklif verilecektir.
l3-Verilen tekliflerin gegerlilik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim giinii
olmahdrr.
14- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

l5- Bu ihalede liyat farkr verilmeyecektir.
l6- ihale Konusu igin tamamr veya bir ksmr alt yiiklenicilere yaptrnlamaz.
17- Birli[imiz 28E6 ve 4734 Sayrh ihale Kanunlarrna tabi olmayrp,2S /0412007 tarih ve 26506

say r Resmi Gazetede yaymlanan Kiiylere Hizmet Giitiirme Birlili ihale Yiinetmeliline tabii
olup ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir.

iLAN oLUNUR 06.04.2022


