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2020 Y|ıı İhsaniye İlçesine Bağlı Köylere Pal-Pllİ 20.000 m2 Beton
Beton Bordür Döşeme İşleri
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a) Ad1

b) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
:
2-İhale lsgr"ı usH va.p Tn, işir_ı_iT
a) Niteliği, türü, miktarı

,

i
,

b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi

'

a) İşin süresi

3-İhalenin
a) Yapllacağ_ı ye_r
b) Tarihi ve saati

Kilitli Parke Taşı

ve 6.000 mt

Y_apllaca_k_tır,

İhsaniye Köylere Hizmet Götülme Bi{iği
: 2İİr Mah. Atattirk Cad. İhsaniye/ AFYONKARAHİSAR
027227l 56 76 Faks: 02]227I 5676
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20.000 m2 Beton

Kilitli

Parke taşı ve 6.000 mt Bordür'

Döşemesi İşi (PALETL_İ)
: Birllk Başkanlığlnln bel irleyeceği i lçemi ze b,ağlı köyler
Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün
İçinde y_er teslimi yapılarak işe başlanacakllr,
Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
ye Hüküme! Konağ1 E ncüm_e1 To_p| ant1
: |2.08.2020 Çarşamba Günü saat: 14.30
İhs ani

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler
uygulanaca k kriterler.
4-1-İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen belgeler

ile yeterlilik

S a|

_o_ng

değerlendirmesinde

4.|.|. Tebligat için adres beyanı ayncairtibat için telefon numarası ve faks numarası,
4.L.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,
4.|.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Meslek Odası'na kayıtlı olduğunıı gösterir belge,
4.|.2.2. Tüzel Kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.|.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesİ veyalmza sirküleri,
4.1.3.1. Gerçek Kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.|.3.2. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetiınindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.|.4. Köylere Hizmet Götürme Birliği Ihale Yönetmeliği'nin 1l nci maddesinin (a), (b), (c), (Ç), (d),
(e), (0, (g) ve (ğ) bentleriırde sayılan; isteklinin ihale dışı bırakılmayı öngören durumlarda
bulunmadığına dair y azı|ı taalrhütname,
4,|.5. Şekli ve içeriği İdari Şaıınamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şaıtnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırıla
4.1.8. İhale doktlmanının satın alındığına dair belge,
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4.1.9. Gerçek kişi olması halinde Nüfuz Cüzdanı fotokopisi,
4.1.10. Ihaleye Vekdleten iştirak ediliyorsa noter tasdikli vekiletname,

Teknik Yeterliliğe İllşl<ln Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler.
43.1 İş Deneyim Belgesi: İsteklinin son 10 (on) yıl içerisinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya
özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 50'si oranında gerçekleştirdiği veya % 50'si oranında
4-3 Mesleki ve

denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle (B3
Grubu lşler) ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50'si oranından az olmamak üzere
tek sözleşııeye ilişkin iş deneyim belgesi. İnşaat Mühendisleri Diplomaları ile katılabileceklerdir.
4.3.2 İsteklinin Organizasyon yapıstna ve personel durumuna ilişkin belgeler.
4.3.2.1İsteklinin 1 adet İnşaat Mühendisi ve l adet Topograf çalıştıracağına dair taahhütnameyi
vermeleri zorunludur.
4-3.3 Makine ve Diğer Ekipmanlara İlişkin Belgeler: Yüklenici aşağıdaki iş makinelerini ve
ekipmanı üzerinde iş kaldığı takdirde inşaat mahallinde bulunduracağını taahhüt edecektir.
4.3.3.1 l (Bir) Adet Greyder ile Kompaktör Taahhütnamesi
5. Ekonoıırik açıdan en avaırtajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı mesai saatleri içerisinde İhsaniye İlçe Özel İdare Müdürlüğü Hizmet binasındaki
Köylere Hizmet Götürme Birliği Ofisinden görülebilir ve 1.000,00-TL (Bin TL) karşılığı aynı
adresteıı temirı edilebilir. İlıaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
Ihale doküman bedeli Birliğiınize ailT.C, Ziraat Bankası Ihsaniye Şubesindeki 'l'It12 ()()0l lJ()06
6237 137'7 (}25() 0l ll],,\N ııtıı,ı-ıırriılı l,ıcsıı[ıııııı _ı atırılaciıl<tıı,.
8. Teklif ihale tarih ve saati olan 12.08.2020 Çarşamba Günü Saat l4.30'a kadar Birlik İhale
Komisyonuıra alındı karşılığıırda teslim edilecektiı.
9. Istekliler teklif ettikleri bedelin o% 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
l0. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 30 takvim günü olmalıdır.
ll. Birliğin-ıiz 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa tabi değildir. Köylere Hizmet Götürme Birliği
İhale Yönetıııeliğine tabidir. İhale Komisyonu ihaleyi yaplp yapnıanıakta serbesttir.
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