
l-Gergek kigi olmasr halinde, ihaleye iligkin ilk ilanrn yaprldrlr yrl igerisinde ahnmrq,
Ticaret velveya Sanayi Odasrna kayrth olduEunu gcisterir belge.

2- Tizel kiqi olmasr halinde, mevzuatr gereli tiizel kiqililin siciline kayrth bulundulu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasrndan ihaleye iliqkin ilk ilanrn yaprldrlr yrl igerisinde ahnmrq, tiizel
kigiligin sicile kayrth olduluna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduEunu gitsteren imza Beyannamesi veya imza Sirktileri.
1-Gerqek kiqi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2- Tiizel kiqi olmasr halinde, ilgisine gtire tiizel kigililin ortaklan, iiyeleri veya kurucularr
ile tiizel kigiligin y<inetimindeki giirevlileri belirten son durumu g6sterir Ticaret Sicil Gazetesr
veya bu hususlan tevsik eden belgeler ile tiizel kigiligin noter tasdikli imza sirkiileri.

d) Kriylere Hizmet G<itiirme Birligi ihale Ydnetmeliginin I l. maddesinin ( a-! ) arasr
bentlerinde sayrlan isteklinin ihale drgr brrakrlmayr iingiiren durumlarda bulunmadrlrna tlair
yazrh taahhiitname,

e) $ekli ve igerili gartnamede belirlenen teklif mektubu.
t) ihale doktimanrnrn ahndrlrna dair dokuman bedeli ahndr makbuzu.
g) Vekaleten ihaleye katllma halinde, istekli adrna katrlan kisinin noter tasdiktr

vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

h) Isteklinin ortak girigim olmasr halinde, gekli ve igerili bu $artnamede belirlenen ig
onaklrgt beyannamcsi.

I) Teklif edilen bedelin %3' iinden az olmamak kaydryla istekli tarafindan belirlenecer
miktarda Gegici Teminat.

j) Tiizel kiqi istekli tarafindan sunulan ig deneyim belgesinin aynr tiizel kiginin yansrndan
fazla hissesine sahip ortalrna ait olmasr halinde sunulacak ig deneyim belgesinin baqka bir tiizel
kigiye kullandrrrlmayacalrna iligkin taahhiitname.

k) Ortagr oldulu veya hissedan bulundugu tiizel kiqiliklere iligkin beyanname.
l) Ortak giriqimlerde orrak girigimi oluqturan gergek ve tiizel kigilerin (b), (c), (d), O ve (k)

bentlerindeki belgeleri ayn ayn sunmalan gerekir.
m) Iq Deneyim Belgesi.

iq deneyim belgesi isteklinin son 10 (on) yrl igerisinde yurt iginde Kamuda, srizlegme
bedelinin en az o/o30' si oramnda gergeklegtirdili idarece kusursuz kabul edilen, ihale konusu
iglerle ilgili deneyimi g,iisteren ve teklif cdilen bedelin %30' si oranrndan az olmamak iizere tek
scizlegmeye iliqkin i9 deneyim belgesi.

Bu ihalede benzer ig olarak kabul edilecek igler: " (B) Ust yapr (Bina) igleri: III. Grup Bina
igleri"

n) isteklinin Organizasyon Yaprsr.

lsteklinin ihale konusu igi yerine getirebilmesi igin a$agrda nitelik ve sayrlal belirtilen teknik
personeli igyerinde bulundurmayr taahhrit edecektir. Aqalrda belirtilen teknik personelin istekh
tarafindan imzalanmrg listesi de sunulacaktrr.

TEKNiK PERSONEL
Adet Pozisyon Mesleki Unvan Vesleki Ozellik
I Ieknik Personel Ingaat Miihendisi En az2 yi deneyimli
isteklinin;iqinyaprmrileilgiligereklii9.uti''@
takdirde inqaat mahallinde bulunduracalrnr kabul etmi$ sayllr.



8- Belgelerin Sunuluq $ekli
a) istekliler, yukanda sayrlan belgelerin asllnt veya asltna uygunlulu noterce onaylanmrq
iimeklerini vermek zorundadlr.

b) Noter onayh belgelerin ashna uygun oldufunu belirten bir gerh tagrmasr zorunlu olup, sureti
veya fotokopisi g<iriilerek onaylanmrg olanlar ile "ibraz edilenin almrdr" veya bu anlama
gelecek bir gerh tagryanlar gegerli kabul edilmeyecektir.
c) Istckliler, istenen belgelerin ash yerine ihaleden 6nce idarenin yetkili personel tarafindan
"ash idarece g,iiriilmiigtiir" veya bu anlama gelecek gerh diiqiilen ve asl kendilerine iade

edilen belgelerin suretlerini de teklifl erine ekleyebilirler.
ihaleye katrlmak igin istenen belgelerin;

l-Drg Zarf
Drg zarf aqalrdaki belgeleri igerecektir.

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

9-ihaleye sadece yerli istekliler kahlabilir.
l0- Ekonomik agrdan en avantajh teklif en diiqiik fiyat esasrna giire belirlenecektir.
l1-Bu ihaleye krsmi teklif verilemez, iqin tamamr isin teklif verilecektir.
l2- istekliler tekliflerini, anahtar teslimi giitiirii bedel iizerinden vereceklerdir. ihale
sonucu, iizerine ihale yaprlan istekliyle anahtar teslimi giitiirii bedel siizlegme
imzalanacaktrr. Bu ihalede, iqin tamaml igin teklif verilecektir.
l3-verilen tekliflerin geqerlilik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim giinii
olmahdlr.
l4- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
l5- Bu ihalede fiyat farkr verilmeyecektir.
l6- ihale Konusu igin tamamr veya bir klsmr alt yiiklenicilere yaphnlamaz.
17- Birlifimiz 2886 ve 4734 Sayrh ihale Kanunlarrna tabi olmayrp,2g 10412007 tarih ve
26506 sayrh Resmi Gazetede yaylnlanan Kiiylere Hizmet Giitiirme Birlifi ihale
Yiinetmeliline tabii olup ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir.

ILAN OLUNUR 0I.07.2022



EMiRDA6 KAYMAKAMLIEI KOYLERE HiZMET G6TiJRME BiRLidi
BA$KANLIGINDAN

, Kdylere Hizmet Gtitiirme Birlilimizce, "Emirda! ilgesi Temel Elitim Okullarr
Balorn Onanm iqi" Kdylere Hizmet Giitiirme Birligi ihale Y<inetmelifinin 18. maddesi
gerefince Agrk ihale Usulii ile ihale edilecektir.

1-is sahibi idarenin:

a) Adr

b) Adresi

:Emirdaf Kaymakamhlr Kiiylere Hizmet G<itiirme Birligi Bagkanhgr

:Emirdag Kaymakamlgr / EMiRDA6/4FYONKARAH iSAR

c) Telefon numarasr :0272441 3486

Belgegeger numaras : 0 272 442 81 5l

d) Elektronik postaemirdagbirlik@hotmail.com
adresi :

2-ihale konusu mahn/iEin:
a) Adr : Emirda! ilgesi Temel Egitim Okullan Bakrm Onanm iqi.

b) Nitelifi, Ttirii ve Miktan : Emirdafi ilgesi Temel Elitim Okullan Bakrm Onanm igi.

c) Teslimi veya igin yaprlacak lyeri/yerleril : Emirdag ilqesi qifilik. Yiiregil. Yukan
Kurudere, Tez, Qatalh K6yleri ve Merkez Anaokulu Binalan.

d) iqin baqlama ve bitig tarihi : S<izlegmenin imzalanmast ve yer tesliminin yaprlmasrndan
itibaren 90 (Doksan) takvim giiniidiir.
3-ihale dokiimanrnln nerede giirtlebileceli ve nereden hangi bedelle ahnabilecefi :

Ihale diikiirnanr Emirda! Kaymakamllr K6ylere Hizmet c6tiirme Birlili, Hiikiimet Konalr
Emirdag/Afuonkarahisar adresinde g6riilebilir ve 500,00 TL kargrhlr (aym adresten) temin
edilir. ihaieye teklifverecek olanlarrn ihale dokiimanrm satm almalan zorunlud.ur.

4- ihalenin
a) Yaprlacalr Yer : Emirda! Kaymakamhfir toplanh salonunda.

b)Tarihi ve Saati : 08 Temmuz 2022 Cuma giinii saat I l:30
5- Tekfiflerin verileceli yer / tarih : Teklifler 08 Temrnuz 2022 C:ur::ra giinii saat 1 1:30' e

kadar Emirda! Kaymakamhlr K<iylere Hizmet G6tiirme Birligi' ne elden verilmesi garttrr

Postayla yaprlacak teklifler gegersiz sayrlacaktrr.
6- Gegici teminat miktan (en az) : Teklif edilen bedelin % 3' iinden az olmamak iizere
isteklilerce belirlenecek tutarda gegici teminat ahnrr.
7- ihaleye Kahlabilmek igin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri

Isteklilerin ihaleye katrlabilmeleri igin aqalrda sayrlan belgeleri teklifleri kapsamrnda
sunmalan gerekir:

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

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


