
iHALE iLANı

DiNAR KAVıvlAKAMLlCI
KÖYLERE HİzMET CÖTÜRME BİRLİcİ BAŞKANLlGI

Dinar Şehit İzzet TAŞBAŞ İmam Hatip Orta Okulu PVC Pencere Değişimi Yapım İşi

Açık ihale usulü ile ihale edilecektir,

I-İdarenin
a) Adı
lı) Adresi
c) Telefon ve faks numarası
u) Elektronik posta adresi (varsa)
c) İlgili persondin adı soyadı/unvanı

2-İhııi<: konıısu yapıın işinin
n) Niteliği, türü, mıktan
b) Yapılacağı yer
c) İşe başlaımı tarihi

: Dinar İlçesi Köylere ilizrncı Göıürmc Birliği Başkanlığı
: Dinar Kaymakamlığı K.H.G.Birliği Hükümet Konağı Kat: 3 -DINAR

() 272.353 5082 - 0.272.353 2L)84

. lcyzı ŞbN - Birlik Müdürü

d) Işin süresi

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati

Açık thak - i Adet Okul PVC Pencere Değişimi Yapıın İşi
Dinar İlçc Merkezi
.Sözleşınerun imzalandığı tarihten itibaren i O (on) gün ıçınde de ver teslimi vapılnrnk
işe başlarınbilecektir.
.Yer tesliminden itibaren 60(Atıııl~) takvim günüdür,

Dinar Kaymakamlığr Toplantı Salonu
:21,07,2020 Salı günü Saat: ~5,00

4-İhakye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ilc yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.I-lhale~'e katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4. i 1- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Bevannaınesi ve) a İmza Sirküleri.

i) Gerçek kişi olması halinde, noter ıasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üvcleri veya kuruculan ilc tüzel kişiliğin yönotundeki görevlileri

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlan tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdik ii imza sirküleri.
4,1.2- Şekli ve içeriği İdari Şartnarnede belirlenen Teklif Mektubu
4.1.3- Şekli ve içeriği idari Şartnarnede belirlenen Geçicı Teminat.
4.1.4- İhale Konusu işin tamann veya bir kısmı Alt Yüklemeilere yapurılamavacağına dım yazılı Taahhütname.
4. i 5- Köylere Hizmet Göıürme Bırlikleri tııale Yönetmeliğinın ii ncı maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (I), (g) ve (ğ) benılerinde
sayılan durumlarda olunruadrğma ılişkın vazılı ıaahlıüıname.
4.1.6- Dıak Dokümanının satın ahndığma dair belge,
4.2 - Mesleki ve teknik yctcrliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4,2.I.-iş deneyim belgeleri:
İsıeklinin son 10 yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70'i oranında

gerçekleştirdiği veya %50'si oranında veyahut yönettiği idarecc kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgilı
deneyimini gösteren ve teklif edilen beddin %70 oranından az olmamuk üzere kk sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesi
4.2.2.Bu ihalede benzer iş olarak Benzer İş Gruplanndan B GRUBU ÜST YAPI (BtNA) İŞLERI II VE lIl. Grup İşleri Kahul
Edilecektir,
4,4.:ı.tııalc konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İNŞAAT veya MlMARLlK'tır.
S-ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6-thale doküman: Dinar Kaymakamlığı Köylere iliZIll el Götürme Birliği Başkanlığı adresinde görülebilir ve 500,00 (Beş Yüz)']I.
karşılığı a\'11I adresten temin edilebilir. İnaleve teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İstekliler İhalc
Doküman Bedelini ve Geçici Teminat Bedelini Dınar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanhğırun TR86 000 i 0000 2332
9049 '4850 03 Nolu Banka I lcsabına da ödeyerek ihalcve katılabilir.
7- Tcklifler ~ 1.07.2020 Salı Günü Saat: 15:00'(1 kadar Dinar Kaymakaınlığı Kövlcre Hizmet Götürme Birliği, Birlik Müdürlüğüne
verilecd tır.
8- İsıekliler tekliflcriui, anahtar teslim götürü bedel vereceklerdir ihale SOııUCUü/crıne ihale vapılan istcklivle anahtar teslim
götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
09-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden aı. olmamak üzere kendi bclirleveccklcri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10- Verilen tckliflerin geçerlik süre i, ihale tarilunden ıtıbaren en az :>0(Otuz) takvim gunu olmalıdır,
l l-Konsorsıvum olarak ihaleye teklif veremezler.
12-İhale alan istekliden ihale bedelinin O/C,(i';:ı oranında kesin teminat alınacaktır
D-il) İş biıirilmiş ve geçici kabulü yapılmış olsa dahi işe ait ödemeler, ödencğinin ll Üzel ıdaresince Birliğimiz bütçesine
aktanlmasma müteakip yapılacaktır.

b) II Öz.,;1 idaresi teknik elemanlarınca vapılacak kontroller sonucunda düzenlenecek hakediş ve Yapın
Ttıtanağına istinaden ödemder yapılacaktır.
l-t-Birlik ihaleyi vapıp yapıuaınakıu, ihale saatinden önce ihalevi iptal etmektc serbcsuir.
l S-Jhale Köylere Hizmet Göıürmc Birliği Ihale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır.

Sayfa ı/ı


