iH,qr-r ir,lNr
DAZKTRT x6ylnRE Hizrrrnr cdrUnmu

ninlici

slsKANLrGr

ilgemize ba$h Yiire$il K0yii 2000 m2 ve Bozan K0yii 1440 m2 k6ylerin KOy igi yollanna toplamda 3440 m2 kilitli
parke tagr ahmr ve ddqeme yaprm igi

l-idarenin
a)Adresi
b)Telefon ve faks numarasl

Kurtulug Mah. Htiki.imet Kona$r Kat: 2 D AZKI RV AFYON KARAH ISAR

(0272)421 3223 -(0272)42t 3999

2-ihale konusu yaprm iqinin
a) Niteligi, turti. Miktan

b)YaprlacaSr yer
c)ige baglama tarihi

KilitliBeton

Parke Taqr 3440 m2
Ytiregil Kdyti ve Bozan K0yii

: S0zlegmenin yaprldrgr teblig tarihinden itibaren l0 giin iginde yer teslimi yaprlarak
ige baglanacaktrr.

d)iqin siiresi

: Yer teslimi tarihinden itibaren 45 siind0r.

3- ihalenin
a) Yaprlacafir yer

: Dazkrrr Hiikiimet Kona$r toplantr odasr

b) Tarihi ve saati

:

10. I I

.2022 PerSembe giinii saat 16:00

4-Ihaleye katllmaya iligkin hususlar ve tekliflerin deferlendirilmesiyte ilgili hususlar
a)Tebligat igin adres beyant aynca irtibat igin telefon numarasl ve faks numarasl ile e-posta adresi,
b)Mevzuatr gere$i kayrth oldu$u Ticaret velveya Sanayi Odasr veya Meslek Odasr Belgesi,
c)Gergek kigi olmasr halinde. ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundugu yrlda alrnmrg ilgilisine gdre Ticaret velveya
Sanayi Odasrna veya ilgili Meslek Odasrna kayrth oldugunu g<isteren belge,
d)TUzel kigi olmasr halinde, mevzuatl gere$i ttizel kiqinin siciline kayrth bulundu$u Ticaret ve/veya Sanayi Odasrndan
veya ihale tarihinin igerisinde bulundugu yrlda ahnmrg t0zel kigiligin siciline kayrth olduguna dair bilge,

ilk

ilan

e)Teklif vermeye yetkili olduSunu gdsteren imza beyannamesi veya imza sirkiileri,
f) Gergek kigi olmasr halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
g)Tuzel kigi olmasr halinde ilgilisine gdre tiizel kigiligin ortaklan, iiyeleri veya kuruculan ile riizel kigiligin ycinetimdeki gdrevleri
belirtilen son durumu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarr tevsik eden belgeler ile tiizel tcigitigin noter tasdikli
sirkuleri,
h)K0ylere Hizmet Goturme Birligi ihale Ydnetmeliginin I

taahhiitname.

imza

l. Maddesinin bentlerinde sayrlan durumlarda olmadrlrna dair yazrlr

t) Koylere Hizmet Gtiti.irme Birligi ihale YdnetmeliSinin 28.Md,bahsi gegtigi qekilde hazrlanacak Teklif Mektubu.
i) Koylere Hizmet Giitiirme Birligi ihale Yrinetmeli$inin 29.Md. belirtilen Gegici Teminat, (Teklif edilen bedelin oh3, inden

olmamak fizere)

az

ihale konusu igin tamamr veya bir krsmr alt yuklenicilere yaptriamaz.
k) ihale dokiimanrnrn satrn ahndrgrna dair belge,
l) ortalr oldugu veya hissedan bulundugu ttizel kigilere iligkin beyanname,
m) ihale tarihi itibariyle S S K ve vergi borcu olmadrgrna dair tuuhhutnur.

i)

5-l.Makine ve Difer Ekipmanlara ilighin Belgeler
Ytiklenici aialrdaki i9 makinelerini ve ekipmant iizerinde

iq kaldrgr takdirde inqaat Mahallinde bulunduracagrnr taahhiit edecektir.

isteklilerin kendi mah olan makine ve ekipman; fatura yida demirbag veya amortisman defterinde kayrtlr oldu$una
dair noter
tespit tutanagr ile veya yeminli mali mtigavir raporu ile tevsik edilir. Taahhi.it (kiralamak) suretiyle temin
edile-cek makine ve

ekipman iEin noter onayh taahhiitnamenin sunulmasr gerekir.
5.1.1 I Adet Greyder ve I adet kepge Taahhtitnamesi
5-2 Mesleki ve teknik yeterlili$e iligkin belgeler ve bu belgelerin ta$rmasl gereken kriterler.
S-2.-l i9 Deneyim belgesi: isteklinin son s lbeq) yrl igerisinde yurt iginde ve yurt drqrnda Kamu veya cizel sekt6rde s6zlegme
bedelinin en az Yo70 i orantnda gergekleqtirdi$i veya % 70 si oranmda denetledifii veyahut y6nettigi idarece kusursuz
kabul
edilen ihale konusu iq veya benzer iqlerle itgili deneyimini gosteren ve teklif edilen bedelin o/o70 sioranrndan
az olmamak tizere
tek sOzlegmeye iliqkin ig deneyim belgesi. inqaat muhendisleri ve mimarlar diplomalan ile katrlabilecektir.
6- ihaleye sadece yerli istekliler katrlabileceklerdir.
7- ihale Dokiimant ve Teklifler: ihale Dokiimanr DAZKIRI KOYLERE HiZMET GOTURME eint-ici BA$KANL1GI
Kurtutu$
Mah. H0ktimet Konalr Kat: 2 DAZKIRI adresinde g6ri.ilebilir. Teklifler de ihale saatine kadar bu adrese teslim
edilir. ihale

dokumanr 500,00 TL. kargrhlr aynr adresten temin edilebilir. ihaleye teklif verecek olanlartn ihale dokiimantnt almalart
almalan zorunludur.

/

sattn

8- istekliler tekliflerini her bir iq kaleminin miktan ile bu i9 kalemleri igin teklif edilen birim fiyatlanntn garprmr sonucu bulunan
toplam bedel iizerinden vereceklerdir ihale sonucu iizerine ihale yaprlan istekliye her iq kaleminin miktart ile iq kalemleri igin
teklif edilen birim fiyatlamn garplml sonucu bulunan toplam bedel iizerinden teklif birim fiyat tizerinden iglem gdrtilecektir. Bu
ihalede igin tamamr igin teklif verilecektir.

9-

Hazrrlanmrg

olan Teknik Raporlara aynen uyulacaktrr, (Projede deSigiklik olmast gerekirse deligiklikler

teknik

elemanlanmrzln uygun gOrmesi sunucunda uygulanacaktrr.)
10- Yol ve Ulagrm Hizmetleri Miidurlu$u Teknik Elemanlarrnca yaprlacak kontroller sonucunda verilecek yaprm igleri gegici
kabul tutanalrna istinaden hak edigi hazrlanarak ddemeler yaptlacakttr.

ll-igyerinde gahgtrnlacak igqilerle ilgili her tUrlii giivenlik 6nlemi yiiklenicitarafindan saglanacak olup, idare higbir yiikiimltiliik
almayacaktrr. ( Verilen tekliflerin gegerlilik s0resi 30 il giintidiir. )

l2- Bu

ige ait gecikmelerde her takvim giinti igin sdzlegme bedelinden % 0,3 gecikme cezasr yiiklenicinin Odemesinden kesilir.

l3- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

l4-Birlilimiz K0ylere Hizmet Gotiirme Birligi ihale Ydnetmeligine tabidir.
l5-Birligimiz ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir.

ir-nN oLuR
01.11.2022

