
EMiRDAE KAYMAKAMLICI KoYLERE HizMET GOTURME BiRLiGi
BA$KANLICINDAN

Kdylere Hizmet Gdti.irme Birlifimizce, "Emirda! ilgesi $iikrii Mola ilkokulu Depreme
Kargr Ciiqlendirme ve Onanm igi" Kdylere Hizmet Gritfrme Birligi ihale Ydnetmeliginin 18.

maddesi gerelince Agrk ihale UsulI ile ihale edilecektir.

1-is sahibi idarenin:

a) Adt

b) Adresi

:Emirda! Kaymakamhpr Kdylere Hizmet Gdtiirme Birligi Bagkanh!r

:Emirda! Kaymakamh!r / EM iRDAG/AFYoNKARAH iSAR

c) Telefon numarasr :0272441 3486

Belgegeger numarast : 0 272 442 81 51

d) Elektronik postaemirdasbirlik@hotmail.com
adresi :

2-ihale konusu mahn/igin:
a) Adl : Emirda! ilgesi $iikrii Mola ilkokulu Depreme Kargr Giiglendirme ve Onarrm igi

b) Nitelifi, Tiirii ve Miktan : Emirda! ilgesi $iikrii Mola ilkokulu Depreme Karqr Giiglendirme ve

Onarrm Iqi.

cl Teslimi veya igin yaprlacak lyeri/verleril : Emirda! ihesi $ijkii Mola ilkokulu.
d) iqin baqlama ve bitig tarihi: Sd'zlegmenin imzalanmast ve yer tesliminin yaptlmastndan

itibaren 75 (Yetmigbeg) takvim giiniidiir.

3-ihale dokiimanrnrn nerede giiriilebileceli ve nereden hangi bedelle ahnabilecefi : ihale

ddkiimanr Emirda! Kaymakamhlr Kdylere Hizmet Giittirme Birlifi, Hiiktimet KonaEr -
Emirda!/Afuonkarahisar adresinde gdriilebilir ve 500,00 TL kargrhlr (aynr adresten) temin edilir.

ihaleye teklifverecek olanlann ihale dokiimanrnr sattn almalart zorunludur.

4- ihalenin
a) Yaprlacalr Yer : Emirdai Kaymakamhlr toplantl salonunda.

b)Tarihi ve Saati : l3 Nisan 2022 Qargamba giinii saat l4:30

5- Tekliflerin verilecefi yer / tarih : Teklifler l3 Nisan 2022 QarSamba giinii saat l4:30' e kadar

Emirda! Kaymakamhlr Kdylere Hizmet Gdtiirme Birlifi' ne elden verilmesi garttrr. Postayla

yaprlacak teklifl er gegersiz sayrlacaktrr.

6- Gegici teminat miktarl (en az) : Teklif edilen bedelin % 3' iinden az olmamak iizere,

isteklilerce belirlenecek tutarda gegici teminat altntr.

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

gerekir:

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

elektronik posta adresi.

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

l-Gergek kiqi olmasr halinde, ihaleye iligkin ilk ilanrn yaprldrlr yrl igerisinde ahnmrq, Ticaret

velveya Sanayi Odasrna kayrth oldulunu gdsterir belge.

2- Tizel kiqi olmasr halinde, mevzuatr gereli tiizel kigiligin siciline kayrth bulundulu



Ticaret velveya Sanayi Odasrndan ihaleye iligkin ilk ilanrn yaprldrfr yrl igerisinde ahnmrq, tiizel

kiqililin sicile kayrth olduluna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduEunu gdsteren imza Beyannamesi veya imza Sirkiileri.
l-Gerqek kigi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2- Tizel kiqi olmasr halinde, ilgisine gdre tiizel kiqiliiin ortaklan, iiyeleri veya kurucularr ile

tiizel kigiligin ydnetimindeki grirevlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu

hususlarr tevsik eden belgeler ile tiizel kiqililin noter tasdikli imza sirktileri.

d) Kdylere Hizmet Gdtiirme Birlili Ihate Ytinetmelilinin I l. maddesinin ( a-! ) arast bentlerinde

sayrlan isteklinin ihale drqt brrakrlmayr 6ng6ren durumlarda bulunmadr!tna dair yazrh taahhiitname,

e) $ekli ve igeri!i $artnamede belirlenen teklif mektubu.

f) ihale dokiimanrnrn ahndrlrna dair dokuman bedeli ahndr makbuzu.

g) Vekaleten ihaleye katrlma halinde, istekli adrna kaulan kiginin noter tasdikli vekaletnamesi ile

noter tasdikli imza beyannamesi.

h) isteklinin ortak giriqim olmasr halinde, gekli ve igeri!i bu $artnamede belirlenen i9 ortaklt!t
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 tiizel kiginin yansrndan fazla

hissesine sahip oftaEma ait olmasr halinde sunulacak iq deneyim belgesinin baqka bir tiizel kiqiye

kullandrrr lmayaca!rna ili gkin taahhiitname'

k) Ortagr oldulu veya hissedarr bulundulu ttizel kigiliklere iliSkin beyanname'

l) Ortak giriqimlerde onak girigimi oluqturan gerqek ve tiizel kigilerin (b), (c), (d)' (i) ve (k)

bentlerindeki belgeleri ayrt ayn sunmalan gerekir.

m) i9 Deneyim Belgesi.

ig deneyim belgesi isteklinin son l0 (on) yrl igerisinde yurt iginde Kamuda, scizlegme bedelinin

en az To30' si oranrnda gergeklegtirdili idarece kusursuz kabul edilen, ihale konusu iglerle ilgili

deneyimi gdsteren ve teklif edilen bedelin 7o30' si oranrndan az olmamak uzere tek sozle$meye

"'iTlJ,*:?#"Tili*"n u"0", edlecek ierer: .. (B) ust yapr (Bina) iqreri: rrr. Grup Bina iereri,'

n) isteklinin Organizasyon Yaprsr.

isteklinin ihale konusu igi yerine getirebilmesi igin aqalrda nitelik ve sayrlarr belirtilen teknik

personeli igyerinde bulundurmayr taahhiit edecektir. A;afrda belirtilen teknik personelin istekli

tarafrndan imzalanmtq listesi de sunulacakttr.

TEKNiK PERSONEL

Adet Pozisyon Mesleki Unvan Mesleki 6zellik

1 Ieknik Personel lngaat Miihendisi En az2 yrl deneyimli

. irt"t,tinin; Uin yaprmr ile ilgili gerekli i9 makinelerini ve ekipmant iizerinde i9 kaldrlt

takdirde ingaat mahallinde bulunduraca!rnr kabul etmig sayrlrr'

8- Belgelerin Sunulug $ekli
a) istekliler, yukartda saytlan belgelerin asltnt veya asltna uygunlulu noterce onaylanmls

6rneklerini vermek zorundadtr.

b) Noter onayl belgelerin ashna uygun oldulunu belirten bir qerh taEtmast zorunlu olup, suretl

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

bir qerh taqryanlar gegerli kabul edilmeyecektir.



c) Istekliler, istenen belgelerin ash yerine ihaleden dnce idarenin yetkili personel tarafrndan "aslr

idarece gdrUlmiigtiir" veya bu anlama gelecek gerh diigiilen ve ash kendilerine iade edilen belgelerin

suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
Ihaleye katrlmak igin istenen belgelerin;

l-Dry Zarf
Drq zarf aqa!rdaki belgeleri igerecektir.

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

f-ihaleye sadece yerli istekliler kahlabilir.
l0- Ekonomik agrdan en avantajh teklif en diiqiik fiyat esasrna giire belirlenecektir.
11-Bu ihaleye knmi teklif verilemez, igin tamamr igin teklif verilecektir.
12- istekliler tekliflerini, anahtar teslimi giitiirii bedel iizerinden vereceklerdir. ihale sonucu,

iizerine ihale yapllan istekliyle anahtar teslimi giittrii bedel siizlegme imzalanacaktrr. Bu

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

15- Bu ihalede fiyat farkr verilmeyecektir.
l6- ihale Konusu igin tamamr veya bir krsml alt yiiklenicilere yapttnlamaz.
17- Birlilimiz 2886 ve 4734 Sayrh ihale Kanunlarrna tabi olmayrpl8104/2007 tarih ve 26506

sayrh Resmi Gazetede yayrnlanan Kiiylere Hizmet Giitiirme Birlili ihale Ytinetmeliline tabii

olup Ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir.

iLAN oLUNUR 06.04.2022


