
T.C.
HOCALAR KAYMAKAMLIGI
Kiiylere Hizmet Gdtiirme Birligi

IHALE ILANI

A$onkarahisar lli Hocalar llgesi Qepni Kdyti Sentetik Qinr Yiizeyli Mini Futbol Sahasr Yaprm igi

28.04.2007 gtin ve 26506 Sayrh Resmi Gazetede Yayurlanan Kdylere Hizmet Gdttirme
Birligi ihal€ Y6netmeliSinin l8.Maddesine gdre Agrk ihale Usulti ile ihale edilecektir. ihaleye iligkin

ayrrntrh bilgiler agalrda yer almaktadrr
l- Is Sahibi ldgrenin :

a) Adr
b) Adresi

Hocalar/ A$onkarahisar

3-ihale Konusu isin :

a) iqin Yaprlacag Yer
b) ige Baglama Tarihi

baglanacaktr.

c) igin Bitig Siiresi

4-ihale Dokiimanrnrn

c) Telefon ve Faks No: 0.272.551 2260-62-551 20 56

9) E Posta Adresi :
d) ilgili personelin Adr Soyadr Unvanr: Ali Osman ERTUGRAL Birlik Mildurii

2-ihale Konusu Mahn / Yaorm isin :

a) Adr : Sentetik Qim Yiizeyli Mini Futbol Sahasr Yaprm lgi

:Hocalar Kaymakamhlr Kdylere Hizmet Gdttirme Birlili Bagkanhlr
:$afak Mahallesi $ehit Hasan YALIN Cad.No:37 Hiiki.imet Konalr

: Hocalar ilgesi Qepni Kdyti
: Sdzlegme yaprhp yer teslimi yaprldrktan sonra iqe

: Yer tesliminden itibaren 70 (Yetmig) takvim giiniidiir.

b) Nitelili, Ttrii ve Miktarl: I Adet 23 x 45 Metre Ebatlarrnda Sentetik Qim Yiizeyli Mini
Futbol Sahasr Yaprm igi

c) Tarih ve Seeti : l3lMl2022 Qargamba giinii saat 14.00

a) Giiriilebilece !i Yer : ihale dokiimanr Hocalar Kaymakamhlr Kdylere Hizmel
Gdtiirme Birlili Biirosu Hiikiimet Konalr kat I Hocalar/ A$,onkarahisar adresinden iicretsiz
g6riilebilir-

b) Dosya Bedeli : ihale dokiimanr 500.00 (Beg yiiz) TL kargrhlr (aynr adresren) temin
edilebilir. lhaleye teklifverecek olanlann ihale dokiimanrnr satrn almalan zorunludur.

c) satrn Alma gekli : T.c. Ziraat Bankasr Hocalar gubesi rR 52 0o0l 0019 563i 6g43 63-
5009 nolu Kdylere Hizmet Gdtiirme Birlilinin banka hesabrna yatlnlarak dekontu ihale teklif
zarfi nrn iqine konulacaktrr.

5- Tekliflerin ve lhrlenin :
a)Tekliflerin Teslim Edileceli Yer : Hi.ikiimer Konalr Binasr Ktiylere Hizmet Gdtiirme

Birlili Biirosu Hocalar/Afuonkarahisar
b)Tekliflerin Son Teslim Trrihi ve Saati : 13104/2022- 14.00
c) Ihalenin Yap acalr Yer : $afak Mahallesi gehit Hasan YALIN llkokulu toplartr salonu

Hocalar/ Alonkarahisar
9) Ihale Tarih ve Saati : 13/04/2022 Qargamba giinii saat 14.00
6-

ulanacak Kraterler
lsteklilerin ihaleye katrlabilmeleri igin agalrda sayrlan belgeleri teklifleri kapsamrnda



sunmalan serekir.
6-l:iheleye Ketrlma $artlarr ve istenilen belgeler
a)-Tebligat igin adres beyanr aynca irtibat igin telefbn ve laks numarasr ile e-posta adresi
b)-Mevzuatr geregi kaylth oldugu Ticaret ve Sanayi Odasr veya Meslek Odasr belgesi,
1- Gergek kigi olmasr halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundulu yrlda ahnmrg

ilgisine gdre Ticaret ve/veya Sanayi Odasrna veya Meslek Odasr'na kayrth oldulunu g6sterir belge.
2- Tiizel Ki5i olnmsr halinde, mevzuau geregi tiizel kiqilifin siciline kayrth bulundugu Ticaret

ve/veya Sanayi Odasrndan. ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundulu yrlda alrnmrg, tiizel
kiqiligin sicile kayrth olduluna dair belge,

c)-Teklif vermeye yetkili oldu[unu gdsteren imza beyannamesi veya Imza sirki.ileri,
l-Gergek Kigi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2 -Tiizel Kigi olmasr halinde, ilgisine g<ire ttizel kigililin onaklarr, iiyeleri veya kurucularr ile

t0zetkigililin ydnetimindeki giirevlileri belirten son durumu gtisterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususlan tevsik eden belgeler ile tiizel kigililin notcr tasdikli imza sirktileri,

d)- Kdylere Hizmet Gdtiirme Birligi lhale Yonetmelipi'nin I I nci maddesinin (a), (b), (c), (9).
(a). (e), (f), (g) ve (E) ve 12' inci maddeleri ile ihale dokiimanrnda belirlenen durumlarda olmadrErna
dair yazrh taahhtitname,

e)- $ekli ve igerili idari $artnamede belirlenen teklif mektubu.
f;- ihale doktimanrmn satrn ahndrlrna dair belge ahndr makbuzu
g)-Vekaleten ihaleye katrlma halinde, istekli adrna katrlan kiginin noter tasdikli vekatet

namesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
h)risteklinin gergek veya tiizel kiqi otmasr durumuna gdre onalr otdulu firma ile sermayesinin

yanstndan fazlastna sahip oldugu sennaye girketine iligkin beyanname, i9 ortakhflnr olugturan,
gergek veya tiizel kigilerin taahhUdun yerine getirilmesinde mii$tereken ve milteselsilin sorumlu
olduklannr belirten ve kendi aralannda bir ig ortakllr yaptrklanna dair pilot ortagrn b€lirtildiEi
anlagma ve stizlegme belgesi vermeleri gerekir.

r)- gekli ve igeriti idari gartnamede belirtilen geqici teminat.
j)- Tiizel kigi istekli tarafindan sunulan ig deneyim belgesinin aym tiizel kiginin yarrsrndan

fazla hissesini sahip ortafina ait olmasr halinde sunulacak iq deneyim belgesinin bagka bir tiizel
kiqiye kullandrrrlmayacagrna iligkin taa}hiitname.

k)- Gergek kigi olmasr halinde niifus ctizdan forokopisi
l)- Mevzuat hiikiimleri uyartnca kesinlegmig Vergi borcu bulunmadrlrna dair taahhiitname.
m)-Mevzuat htiktimleri uyannca kesinlegmig Sosyal Giivenlik Borcu bulunmadrlrna dair

taahhlltname.
6-2 Mesleki ve Teknik Yeterlilipe iligkin Belgeler ve Bu Belgelerin Tagrmasr Gereken

Kriterler.

_.6-2-l-igDeneyimBelgesi:isteklininsonl0(on)yrligerisindeyurtigindeveyurtdrgrnda
Kamu veya iizel sekt6rde sdzlegme bedelinin en az % 40'r oranrnda gergekleqtirdili veyao/o 40'r
orantnda denetledili veyahut ydnettili idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu ig veya benzer
iglerle ilgili deneyimini giisteren ve teklif edilen bedelin 7o 40'r oranrndan az olmamak Lere tek
sdzlegmeye iligkin ig deneyim belgesi.

ihaleye girecek olan inqaat M0hendisleri ve Mimarlann, Universitelerin ingaat Miihendisligi
ve Mimarhk bdltimlerinden mezun olduklanm belgeleyen diplomalannrn noter onayh suretlerini
sunmalan halinde ig deneyim belgesi antnmaz.

6,2'2. Bu ihaleye benzcr ig olarak kabul edilecek igler ve benzer iglere denk say acak
Miihendislik ve Mimarlk biiltmleri:

Bu ihalede benzer i9 olarak I L06.2011 tarih ve 27961 sayth Resmi Gazetede yayrmlanarak
yiiriirliile giren'lI"p$ iqlerinde 19 Deneyiminde Deperlendirilecek Benzer lglere Dair-Tebtig' de
yer alan (A) Alt Yapr lgleri XVIII. Grup saha igleri benzer i9 olarak delerlendiiilecektir.

6.2,3 Benzer ige denk sayrlecak Miihendislik veya Mimarhk btiliimleri
. Bf Ig deneyim belgesi olarak diplomalarrnr sunmak suretiyle ihaleye katrlacak olan
isteklerden yalnrzca lngaat Mtihendisi ve Mimar olanlar benzer i$e denf sayrlacaktrr.

f I l. -
)"



6.2,4. Makine ve difer ekipmanlara iliqkin belgeler;
Yiiklenici ipin yaprmr ile ilgili gerekli ig makinalannr ve ekipmanr tizerinde ig kaldrlr takdirde

ingaat mahallinde bulunduracalrnr taahhiit edecektir,
6.3-Belgelerin sunulug Eekli:
a) -istekliler, yukanda sayrlan belgelerin ashnr veya ashna uygunlugu noterce onaylanmrg

iirneklerini vermek zorundadrr.
b)-istekliler, istenen b€lgelerin ash yerine ihale tarihinden cince idare tarafrndan "ash idarece

gortilmii$tiir" veya bu anlama gelecek gekilde gerh dilgiilen suretlerhi tekliflerine ekleyebilirler.
ihaleye katrlmak igin istenilen belgelerin;

l - Drq Zarf
Drg zarf agagrdaki belgeleri igerecektir.
a)-Teklif mektubunun bulundugu iq zarf
b)-Bu ihale ilanrnrn 6. Maddesinde belirtilen, istenilen belgeler.
7- lhaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
&Bu ihaleye klsmi teklif verilemez, ifin tamamr igin teklif verilecektir.
9- Ekonomik agrdan en avantajh teklifen diigiik fiyat esastna g6,re belirlenecektir.

l0- istekliler teklifettikleri bedelin 7o 3 iin den az olmamalt iizere kendi belirleyecekleri tutarda gegici

terninat vereceklerdir. lstekliter tekliflerini anahtar teslimi gtitiirii bedel iizerinden vereceklerdir. lhale sonucu

iizerinde ihale kalan istekliyle anahtar teslimi gdtiirii bedel 0zerinden sizleqme dlizenlenecektir.

11- iq yerinde qahgtrnlacak iggilerle ilgili her tiirlii giivenlik dnlemi yiiklenici tarafindan
saglanacak olup, Idarece higbir yiiktlmliiluk olmayacaktrr. Verilen tekliflerin gegerlilik siiresi ihale
tarihinden itibaren en az 70 takvim gtintl olnrahdrr.

12- Bu i9 igin avans ve fiyat farkr verilmeyecektir. il Ozel idaresi Teknik Personellerince
yaprlacak kontroller sonucunda 2 (iki) hakkedil ite il 6zel idaresinden birlilimiz hesabtna para

aktarrldrlrnda tideme yaprlacaktrr.

l3- ihale konusu igin tanramr veya bir klsml alt yiiklenicilere yaptrrrlamaz.

14- Teklifler ihale giinii 13104D022 gUnii saat 14.00 e kadar Kaymakamhk Kdylerc Hizmet

Gotiirme Birligi biirosuna verilecektir. Posta yolu ile giinderiiecek teklifler deterlendirmeye
ahnmayacaktrr.

15- ihale doktimam Kdylere Hiznet coturme Birlipi biirosundan gtiriilebilir ve 500.00 ( Beg

Yiiz ) TL karqrhlrnda aym adresten temin edilebilir. Ihaleye teklif vereceklerin ihale doktimantm
satrn almalan z.orunludur.

16- ihale doktimanrnda belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemeyecektir.
l7-Birlilirniz 2886 ve 4734 sayrh Kamu lhale Kanununa tabi olmayrp..28 .04.2007 tarih ve

26506 sayrh Resmi Gazetede Yayrnlanan Koylere Hizmet Gdtiirme Birlili Ihale Ydnetmelilinin
l8.Maddesine gdre Agrk lhale Usutii ile ihale edilecektir. Aym Ytinetmeli[in 38 ve 39 ' uncu

rnaddelerine giire ikinci yazrh ve s6dii teklif almakta ihale komisyonu serbesttir
18- Birli[imiz lhale Ydnelmeliginin 34' nci.i maddesi gerelince ihale komisyorru ihaleyi yaprp

yapmarnakta ihale saatinden dnce ihaleyi iptal etmekte serb€sttir.

Kamu Ovuna llanen Duvurulur.


