
T.C.
HOCALAR KAYMAKAMLIEI
Kiiylere Hizmet Giitiirme Birlili

IHALE ILANI

Afuonkarahisar ili Hocalar llgesi Qepni Kdy[ Sentetik Qim Yiizeyli Mini Futbol Sahasr Yaprm igi

28.04.2007 giin ve 26506 Sayrh Resmi Gazetede Yayrnlanan Kdylere Hizrnet Ciitiirme
Birligi ihale Ydnetmeli[inin l8.Maddesine gore Aqrk ihale Usulii ile ihale edilecektir. ihaleye iligkin

aynntrh bilgiler agalrda yer almaktadrr
l- is Sahibijdarenin :

a) Adr
b) Adresi

Hocalarl Afu onkarahisar
c) Telefon ve Faks No: 0.272.55 | 22 60- 62 - 551 20 56
9) E Posta Adresi :
d) ilgili personelin Adr Soyadr Unvanr: Ali Osman ERTUGRaL Birlik vtiidtirti

2-ihale Konusu Malrn / Yanrm lsin :

a) Adr : Sentetik Qim Yiizeyli Mini Furbol Sahasr yaprm lgi
b) Niteli[i , Tiirii ve Miklan: I Adet 23 x 45 Mere Ebatlannda Sentetik Cim Yiizeyli Mini

Futbol Sahasr Yaprm igi
c) Tarih ve Saati z 09/03/2O22 Qaqamba giinii saat 14.00

3-ihale Konusu isin :

a) igin Yaprlacalr Yer
b) I9e Baglama Tarihi

baglanacakhr.

e) igin Bitig Siiresi

9) ihele Tarih ve Saati : 09103/2022 Qargamba gtinij saat t4.00

:Hocalar Kaymakamhlr K6ylere Hizmet Gdttirme Birlili BagkanhIr
:$afak Mahallesi gehit Hasan YALIN Cad.No:37 Hiik0met KonaEr

: Hocalar llgesi Qepni Kdyii
: Sdzlegme yaprhp yer teslimi yaprldrktan sonra ise

: Yer tesliminden itibaren 70 (Yetmig) takvim giiniidiir.

4-Ihale Dokiimanrnm ;

_ a) Giiriilebileceli Yer : Ihale doktimanr Hocalar Kaymakamhgr Kdylere Hizmet
Cdtiirm€ Birli$i Biirosu Hiiktimet Konagr kat I Hocalar/ Afuonkarahisar adresinden iicretsiz
gOrtilebilir.

b) Dorya Bedeli : ihale dokiimanr 500,00 (Beg y0z) TL kar$rhlr (aynr adresren) temin
edilebilir. lhaleye teklif verecek olanla'n ihale doktimamm saon almalan zorunluiur.

c) Sahn Alma gekli : T.c. Ziraar Bankasr Hocalar gubesi rR 52 000t 0019 5633 6843 63-
5009 nolu Kdylere Hizmet Gdtiirme Birlilinin banka hesabrna yatrrrlarak dekontu ihale teklif
zarfrrun igine konul acaktrr.

5- Tekliflerin ve ihalenin :

a)Tekliflerin Teslim Edileceli Yer r Hiikiimet Konalr Binasr Kdylere Hizmet G6tiimreBirlifi Biirosu Hocalar/Afonkarahisar
b)Tekliflerin Son Teslim Tarihi ve Saati : 09/03/2022- t4.OO

. - . ") lltl"lin YapdacaSI Yer : $afak Mahallesi gehit Hasan YALIN llkokulu roptantr salonu
Hocalarl A!onkarahisar

6-

katrlabilmeleri igin agalrda sayrlan belgeleri teklifleri kapsamrnda



sunmalan gerekir.
6-lJhaleye Kattma $arttarr ve istenilen belgeler
a)-Tebligat igin adres beyant aynca irtibat igin telefon ve faks numarasr ile e-posta adresi
b)-Mevzuatr gereli kayrth oldulu Ticaret vc Sanayi Odasr veya Meslek Odasr belgesi.
l- Gergek kigi olmasr halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundulu yrlda ahnmrq

ilgisine gcire Ticaret velveya Sanayi Odasrna veya Meslek Odasr'na kayrth oldulunu gdsterir belge,
2' Tiizel Kigi olmasr halinde, mevzuatr geregi tiizel kiqililin siciline kayrth bulundu[u Ticaret

ve/veya Sanayi Odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin igerisinde bulundulu yllda ahnmr$, ti.izel
kiqililin sicile kayrrh olduluna dair belge,

c)-Teklif vermeye yetkili oldulunu gdsteren imza beyannamesi veya imza sirkiileri,
l-Gergek Kigi olmasr halinde, noter rasdikli imza beyannamesi,
2 -Tiizel Kigi olmasr halinde, ilgisine giire tiizel kifiligin ortaklarr. iiyeleri veya kuruculan ile

ttizelkigilipin ydnetimindeki g6revlileri belirten son durumu giisterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususlan tevsik eden belgeler ile tiizel kipililin noter tasdikli imza sirkiileri,

d)- Kdylere Hizmet c6tiirme Birlili ihale ydnetmeligi'nin I I nci maddesinin (a), (b), (c). (9).
(d)' (e)' (0, (g) ve (E) ve 12' inci maddeleri ile ihale dokiimamnda belirlenen durumlarda oimadrErna
dair yazrlr taahhutname,

e)- gekli ve igeri[i ldari gartnamede belirlenen teklif mektubu,
f| Ihale dokiimammn satln ahndrlrna dair belge ahndr makbuzu
8)-Vekaleten ihaleye katrlma halinde, istelli adrna katrlan kiqinin norer Esdikli vekaler

namesi ile noter tasdikli imza bevannamesi.
h)-isteklinin gerqek veya riizel kigi olmasr durumuna gdre ortagr oldulu firma ile sermaycsinin

yanstndan fazlaslna sahip oldufu sermaye girketine iligkin beyanname, ig ortakllrnr olugturan.
gergek veya tiizel kigilerin taahbiidiin yerine getirilmesinde mii$tereken ve nriitese]silin sorumlu
olduklannt belirten ve kendi aralartnda bir ig ortakhlr yaptrklaflna dair pilot ortagln belirtildigi
anlaEma ve sdzlegme belgesi vermeleri gerekir.

r)- $ekli ve igerili idari gartnamede belirtilen gegici teminat.

^ !)- TuzA kigi istekli taralrndan sunulan ig deneyim belgesinin aynr ttizel kipinin yarrsrndan
fazla hissesini sahip ortalrna ait olmasr halinde sunulacak ig-deneyim belgesinin bagka bir tiizel
kiqiye kullandrnlmayacalrna iligkin taahhiitname.

k)- Gergek kigi olmasr halinde ntifus ciizdan forokopisi
l)- Mevzuat htikiimleri uyartnca kesinlegmiq Vergi borcu bulunmadrlrna dair taahhi.itname.
m)-Mevzuat hiikiimleri uyannca kesinlegmiq Sosyal Gi.ivenlik iorcu bulunmadrlrna dair

taahhutname.
6'2 Mesleki ve Teknik Yeterlilile ilipkin Belgeler ve Bu Betgelerin Tagrmasr Gereken

Kriterler.

-- 6'2-l' i9 Deneyim Belgesi: istekrinin son r01on) yrl igerisinde yurt iginde ve yurt dr$rnda
Kamu veya <izel sektdrde siizlegme bedelinin en az lo 4}'ioramnda gergellegtirdili veya % 40'r
orarunda denetledili veyahut ydnettili idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu*ig vJya benzer
iglerle ilgili deneyimini gosleren ve teklifedilen bedelin % 40'r oranrndan az olmamak u.... t"k
sdzlegmeye iligkin i9 deneyim belgesi.

Ihaleye girecek olan ingaat Miihendisleri ve Mimarlann, Universitelerin ingaat Miihendislili
ve Mimarhk b<iliimlerinden mezun. olduklarrnr belgeleyen diplomalannrn noter'onay5 suretlerini
sunmalan halinde i9 deneyim belgesi aranmaz.

6.2.2. Bu ihaleye benzer ig olarak kabul edilecek igler ve benzer iglere denk sayrlacak
Miihendisllk ve Mimarhk biitiimleri:

. Bu ihalcde benzer ig olarak l r .06.20 t r tarih ve 279Gr say Resmi Gazercde yayrmlanarakyiiriirliige siren' Yap1n lglerinde ls Deneyiminde Degerlendirilicek Benzer lgtere oiir'reu5g. oeyer alan (A) Alt Yapr igleri XVIII. Grup saha lqleri benzer ip orarak delerlendiiilecektir.

6,2.3. Benzer ige denk sayrlacak Miihendislik veya Mimarhk billiimleri
. . ... 

BY Ig deneyim belgesi olarak diplomalarrnr sunmak suretiyle ihaleye katrlacak olanisteklilerden yalnrzca lngaat Miihendisi ve Mimar olanrar benzer ige denk sayrracaktrr.

J'

-"



6.2.4. Makine ve diter ekipmanlara iligkin belgeler;
Yiiklenici igin yaprmr ile ilgili gerekli ig makinalannr ve ekipmanr tizerinde i9 kaldrlr takdirde

ingaat mahallinde bulunduracalrnr taahhiit edecektir.
6.3-Bclgelerin sunulup qekli:
a) -istekliler, yukanda sayrlan belgelerin ashnr veya ashna uygunlulu noterce onaylanmrp

cirneklerini vermek zorundadrr.
b)-lstekliler. istenen belgelerin ash yerine ihale tarihinden <ince idare tarafindan "ash idarece

gdriilmiigti.ir" veya bu anlama gelecek gckildc Aerh diigtilen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
Ihaleye katrlmak igin istenilen belgelerin;

I - Drp Zarf
Drg zarf agalrdaki belgeleri igerecektir.
a)-Teklif mektubunun bulundulu ig zarf
b)-Bu ihale ilanrnrn 6. Maddesinde belirtilen, isrenilen belgeler.
7- Ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

8-Bu ihaleye krsmi teklif verilemez. igin tamamr iqin teklif verilecektir.
9- Ekonomik agrdan en avantajh teklifen diiqiik fiyat esasrna g6re belirlenecektir.

l0- lstekliler teklifettikleri bedelin o/e 3 Un den az olmanrak iizere kendi belirleyecekleri tutarda gegici
teminat vereceklerdir. Istekliler tekliflerini anahtar teslimi gdriiru b€del 0zerinden vereceklerdir. lhale sonucu
iizerinde ihale kalan istekliyle anahtar teslimi gdtiiru bedel tjzerinden stizlegme duzenlenecektir.

ll- iq yerinde galrgtrnlacak iggilerle ilgili her ttirlii giivenlik dnlemi ytklenici tarafindan
salfanacak olup, Idarece higbir yiikiimltiliik olmayacaktrr. Veiilen tekliflerin gegerlilik siiresi ihale
tarihinden itibaren en az 70 takvim giinii olmahdrr.

12' Bu i9 igin avans ve fiyat farkr verilnreyecektir. il 0zel idaresi Teknik Personellerince
yaptlacak kontroller sonucunda 2 (iki) hakkediq ile il 6zel idaresinden birlilimiz hesabrna para
aktanldrSrnda 6deme yaprlacaktrr.

l3- Ihale konusu igin tamamt veya bir krsmr alt ylklenicilere yaptrnlamaz.

_ 14' Teklifler ihale giinii 09103/2022 giinii saat 14.00 e kadar Kaymakamhk Kdylere Hizmet
Giitiirme Birlili bUrosuna verilecektir. Posta yolu ile gdnderilecei teklifler degerlendirmeye
alrnmayacaktrr.

15- ihale dokiimanr Kdylere Hizmet Gdtiirme Birlili biirosundan gitriilebilir ve 500.00 ( Beg
Yiiz ) TL kargrh[rnda aynr adresten temin edilebilir. lhaleye teklif vereleklerin ihale dokumanrnr
satrn almalarr zorunludur.

lG lhale dokiimannda belirtilmeyen hususlara anlarda yer verilemeyecektir.

^ , _ l7-Birligimiz 2886 ve 4734 sayrh Kamu lhale Kanununa tabi olmayrp, 2g.04.2007 tarih ve
26506 sayrh Resmi Gazetede Yayurlanan Ktiylere Hizmet Gdtiirme eirdgi itrate y6netmeliginin
l S.Maddesine gdre Agrk ihale usulii ile ihale edilecektir. Aynr y<inetmllifin 3g ve 39 . uncu
maddelerine gdre ikinci yazrh ve si!'zlii teklif almakta ihale komiiyonu serbesttii

18- Birlilimiz ihale Y0netmelilinin 34 ' nc0 maddesi g€regince ihale komisyonu ihaleyi yaprp
yapmamakta ihale saalinden once ihaleyi ipral etmekte serbesttir.

Kamu Oyuna ilanen Duyurulur,

Kaymakam
Birlik Bagkanr


