
iHALE iLANı

T.C.
BAŞMAKÇI KAYMAKAMllGI

KÖYLERE HizMET GÖTÜRME BiRLİGi BAŞKANııGı

ihale Kayıt Numarası: 2020/ ı . . .
"BAŞMAKÇI İLÇEMİZE BAGLI, ÇIGRL YAKA, AKKEÇıLI, YUKA~I BELTARLA, AŞ.AGI

BELTARLA VE YASSIÖREN KÖYLERİNE GÜNEŞ ENERJİ POMPA sıSTEMı YAPIM IŞI", Açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. Ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
i - İdarenin

a) Adresi: GÜLiSTAN MAH. HÜKÜMET KONAGI- BAŞMAKÇI / AFYONKARAHisAR
b) Telefon ve faks numarası: O 272 4 i i 2244 - O 27241 i J 189
c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - ihale konusu yapım işinin
a) litefiği türü ve miktarı: Çığrı, Yaka, Akkeçili, Yukarı Beltarla. Aşağı Beltarla Ve Yassriiren

Köylerine Güneş Enerji Pompa Sistemi Yapım İşi (Niteliği telmik şartnarnede belirtilen yapım işi)
b) Yapılacağı yer: İlçernize bağlı 6 adet köye, Çığn, Vaka, Akkeçili, Yukarı Beltarla, Aşağı Beltarla Ve

Yassıören Köylerine Güneş Enerji Pompa Sistemi Yapım İşi (Niteliği teknik şartnamede belirtilen yapı ın
işi)

c) İşin süresi :Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 15 (On beş) iş günü içerisinde yer teslimi ve işe
başlama yapılarak, yer teslimi tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günü içerisinde iş tamamlanacaktır.
3 - ihalenin

a) Yapılacağı yer: Başmakçı Kaymakamlrğı Toplantı Odası-BAŞMAKÇIl AFYONKARAHİsAR
b) Tarihi ve saati: 19.06.2020 14:30

4 - ihaleye Katılabi i rnek iç in istek ii lerde Aranıları Şartlar, Belgeler ve Yeterl ik Kriterleri
a ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
lı ) Bu şartnarnede belirlenen geçici teminat.
c) Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde. noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç ) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına
ilişkin Taahhütname.
d) isteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnarnede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi.
e) KHGB ihale Yönetmeliğinin Il. ve ı2. maddelerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
f ) ihale doküman i bedelinin yatırıldığına dair dekont
g ) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
ğ ) Şekli ve içeriği bu Şartnarnede belirlenen teklif mektubu.
lı ) Ticaret sicil gazetesi
i ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret. ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
i) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sana) i
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna
dair belge,
Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
i ) Banka Referans Mektubu:

Teklif edilen bedelin % Iflundan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar
nezdindeki kullarulrnanuş nakdi kredisini veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan
mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden hızla
banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
.i ) İş Deneyim Belgesi
İsteklinin son beş yıl içinde, kaınu sektöründe ilk teklifedeceği bedelin en az %70 i oranında gerçekleştirdiği
veya % 70 i oranında deneılediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edi len ihale konusu iş veya benzer işlerle
ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş Bititme Belgesini sunması zorunludur. iş Biıirme Belgesi,



Kamudan alınacaktır.
llıalcv c uirecck \11<111 ıuühcudi- i": munarlarrn. üıuvcr-Jtclcnn inşaat muhcndixliği ve mirnarlık bölümlerinden
mezun ,~ldlıklarınJ belgeleyen diploınalanmn noter una) lı -ur 'ıkrini sunmalan halinde iş deney inı bel::..:~ı
draıııııaı
kı vlak ine. Araç ve lechizaı ;

[qekliııiıı ihale konusu j~i ~erim: ucrirebilmcxi için işin gerekli makine. araç ve teçhi;:;ıtı iş yerinde
bu lundurmav i taahhüt edı.:eekt ir.
:;, . Bu ihalede benzer i~olarak "( 1 lIektri], ( rcı iın l c-i-Jcr: (jlıç K(i~ nağı i e-;i",lt i~kıi" (h.~':>iııti.,ıı gık
ka) ııağı jencrnıôı tcxisuu )
(ı. İhalc Bidil,. ~ iiııctııwliği ~creğine(' Açık ihale usulü ilc ~apılucaknr.
~ ·.1) \çık ihale usulünde tck lifler ya/ılı c'larak vaprlu ick lil mektubu. bir ıarr, konulup k.ıpauldıl.ıan <onra
/Jrtın üzcı ıuc hll.:kliııiıı adı. .,"1adı iL:,1 ıic.ucı unv am ıle hangı iş~' all olduğu y.ı. ıhr. 7arl"1I1 Qıi'I,;,{lrlldl1 IL'rı
ı-acklı tarafından ımzalaıur. ka;;c.,j ıl.'~a ııiilırü !ı,hılır Ihı /,ırr~ccici ıcmmata au alındı \~~.ı ~Ç"i-:ııcııııııilt
b c Igc<;i \c iha levc kanlabilme şartı "larak i-u.rulen dığer b<:ıgt-'Ierk birlikte ikıncı !ııı ;ada konularak kapauhr.
Dış zartın üzerine isteklinin adı Le ~,ı)adı \e:<ı ııcaıct unv anı ik ıchligata l.'~'h olarak g()~ıer(;·..:c:ği ,1.,:ık adrc'~i v ,
ıck lifin hangi işe ait "lduğu :aLlllr.

b ) l ek lilmcktubunda ihale dokümanuuu tamamcil okunup kabul edildığ inin belirtilmevi. tcklifedilen bedelin
-ak.nn xc ~al.l ilc birbirine UygUIl olarak 3.,:lkı;<ı :a;:ılıııa'-,1. üzerinde kazınu. <ilinri. düzclunc bulunmaması \t'

'eklir'm .kıubunun ad. :-.0; ad \1'::" ticarct unv.nu ) aı ıl Illa k ~lIreti) le :L'ıı...ili kişilere •..' imzalannuş ulmas:
zorunludur. Bunları karşılanıayan Teklifler reddeditir ve hiç:. apılrnamış <'3: ıhr."] cklumekruplannın j~ll'kli
tarafından iın-alanınas: ve bu mektuplarda ihale dokümannun tamamen okunup kabul edildiğinin beliruhnesi.
i .k lifcdilen li) atın rakam \0 yazı ile açık olarak yavılmas ı zorunludur Bunlardan herhangi biriuc uy gun
<,Iıı;,ı~"ıı\c.::1I üzerinde kavını ı. ..,ilimi IL':a diıı -lıme bulunan teklifler reddeditir ve hiç v aprlınam ış ~a~ılır.
•.. Ilıale: . sadece yerli istek li.c: kaulabilecckt iı
9· ihale dokümanımı Başrnakçı Ka) makamlığı Ki'ı~ lerc ılizmc: Goıürrne Birlıği'den ücrcısi> olarak bak ılaluliı
Ihaleye tekliherecek ulanların ihale doküman: :-;(1[111 almaları zorunludur ihale doküuıaıu l."'iuıı.un i L. (Bııı
Beş.'iiı l l.ıjdir ihale doküman bedeli. J3aşma\..;:1 k öy lı-rc Hizmet (iiiıürmt 13iriigi'llin I. C. /iraat Baııh.'hl
H:ı,;>nıak,'1 Şubesi'ndeki 6:3~XX:;' -·500 i nunuırnh he ....ıluua (lLL\ \, '\,u: TR-lO 0001 11()(J78606 732S S551)(11 i

~aunl.ıcak \ LO' dckonıu ihale ıeklıl zarıuun içine konulac akur
Ili i...rck lılcrtck l ıflcriru. ıŞ ka le ın kı i ı"in tdlıli bırım 11)<ıt şeklınde vereceklerdir. ')ıi/k:;.ıııı:nuzulıuurkcn.
ihale edil 'll iş in miktarı idarccc netleştın lcrck .,iı/!.:şııh:)c :311Ian,k imvalan.ıcakur.
i 1.1 ek lifleri. !IJ.tlb ..W:W ('UHıll günü "aal i' ,0';1 k:ıdaı B \ŞV1.\h.('1 K \ Y\I \1\. \ \11 l(ıI ı-.;(lYI i RI
!11/[\11.1 (j) ı C ({\'11 BjRIi(~i Başkanliğm» veritecektir. Ptı-.\a :,ılı,~ la !!iiıı(krıkn ıcl.litlcr degcrlcndumcv c
.ı l !lııııaı aLdkı ır.
ı~·t~t..:kıiler ıekhf cdilcn bedeluı en dı. ~()3 oranında geçici teminat vvrcceklcrdu .
J3. Verilen teklillerin geçerlik süresi. ihale tarihindı-n itibaren en az 100 tal,.ı im günü olmalıdır
14 - Konsorsiyumlar ihaleye tcklifveremezler.
15 ' Bu ihalede fiyar farkı \ eri iıııe) ecektir.
1(, . Birliğiıniı 2886 ve 4:3·1 Sa) ılı Kanunlara tabii olma) ıp, 28.0 \.2007 tarih vc :::6506 ~a: ılı Resmi (ja/ck,!..:
~ d) ınl.uıan ~iim:tnıelil- hükümleri gcçerhdir. idar", ilıalcy i) apıp j upmamakıa \ c LI~gıııı bedeli rc-piue ~",·rb..:~[tıı
Idare vapılacal, iş in miktannda deği~ikliğ~' gittnekte serbest olup, işi "'ô30 art ınlahihr \(') a cksiltcbihr.
'ı .ıpılacak işin gcciknıe~i halinde ~ö/leşıne hedeli üzerinden giinlük ~oO.3 oranında gecikme ,T/,hl

LI:- gu la Il aca kt J r.
.ı". İl O/cl İdare si teknık per-onelleri tarafından kıııdanmı? teknik raporlara ,ı) ncn ıı.' ul.ıcak olup, n Ö/ıl
ldarevi teknik personelleri tarafından y apılaca], kontroller <onucunda verilccek .ıapım işleri gcçicı k.ıbu
tutanağına isı iuadcu ödemeler ilin Bankasuıca ilgıli : iik leuicilerin hc-aplurına ödcnccektu . i~bıtırilıııiş \t'

geçici kabul y apılnuş 01:';1 dahi işe ait ödeme iller Bunkas ı taraundan yapılaca], olup oluşabilecek gecikmeden
Birliğimi,' sorumlu olrnay acakur.
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