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r0vrnRn nizunr corUnrrn sinriGi nagxaxrrGr

Dazkrrr Alkim Ortaokulu Binasr Depreme Karqr Giiglendirme ve Onanm Yaprm igi

Agrk ihale usulii ile ihale edilecektir.

1-idarenin
a)Adr
b)Adresi
c)Telefon ve faks numarasl
d)Elektronik posta adresi
(varsa)

e)ilgili personelin adr
soyadr/unvanr

2-ihale konusu )'aprm isinin
a) Nitelifi. tiirii, miktarr
b) Yaprlacalr yer
c) iqe baqlama tarihi

d) iqin siiresi

3-ihalenin
a) Yaprlacagr yer
b) Tarihi ve saati

Dazkm ilgesi Kdylere Hizmet Grittirme Birlifi Bagkanhgr
Dazkrn Kaymakamh[r K.H.G.BirliSi Hiiki.imet Konagr Kat: 3 -

Dazkrrr
0 272 421 32 23

U[ur DEMIR Birlik Saymanr

Agrk ihale -Okul Gtiglendirme. Bakrm Onanm Yaprm iqi
Dazkrn ilge Merkezi
Scizlegmenin imzalandr[r tarihten itibaren 10 (on) glin iginde de
yer teslimi yaprlarak ige baqlanabilecektir.
Yer tesliminden itibaren 1 20(Yiizyirmi) takvim giiniidtir.

:Dazkrn Kaymakamhfr Toplantr Salonu
:11.08.2022 Pergembe giinii Saat: 1 1.00

4-lhaleye katrlabilme qartlarr ve istenilen belgeler ile yeterlik de[erlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1-ihaleye katrlma gartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1-Teklif vermeye yetkili oldufunu g<isteren imza Beyannamesi veyaimza Sirk0leri;

1) Gergek kiqi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2)Tnzel kiqi olmasr halinde. ilgisine gore tiizel kigilifin ortaklan, tiyeleri veya kurucularr ile ttizel

kiqililin yonetimdeki gorevlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarr
tevsik eden belgeler ile ttizel kigili[in noter tasdikli imza sirkiileri.
4.1.2- $ekli ve igeri[i idari $artnamede belirlenen Teklif Mektubu
4.1.3- $ekli ve igerigi idari $artnamede belirlenen Gegici Teminat.
4.1.4- ihale Konusu igin tamamr veya bir krsmr Alt Ytiklenicilere yaptrnlamayacafrna dair yanh
Taahhtitname.
4.1.5- K<iylere Hizmet Grjttirme Birlikleri ihale Yrinetmeli[inin 11 nci maddesinin (a), (b), (c), (E),

(d), (e), (0, (g) ve (g) bentlerinde sayrlan durumlarda olunmadr[rna iliqkin yazir taahhtitname.
4.1.6- ihale Doktimanlnrn satm ahndrfrna dair belge.
4.2.- Mesleki ve teknik yeterlige ilipkin belgeler ve bu belgelerin ta$rmasr gereken kriterler:
4.2.1 .-IS deneyim belgeleri:
isteklinin son 10 yrl iginde yurt iginde ve yurt drqrnda Kamu veya ozel sekt<jrde sdzleqme

bedelinin en az yo70'i orarunda gergeklegtirdigi veya o%50'si orantnda veyahut ycinetti[i idarece
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kusursuz kabul edilen ihale konusu iq veya benzer iqlerle ilgili deneyimini gtisteren ve teklif edilen
bedelin %o70 oranndan az olmamak iizere tek sozlegmeye iligkin ig Deneyim Belgesi
4.2.2.8u ihalede benzer i9 olarak Benzer i9 Gruplanndan B GRUBU USf ynpt (BiNA) i$f-Eni
II. VE III. Grup igleri Kabul Edilecektir.
4.2.3.Ihale konusu ig veya benzer iqe denk sayrlacak mi.ihendislik veya mimarhk bdliimleri;
iN gaar veya MIMARLIK' trr.
5-ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
6-ihale doktimanr Dazkrn Kaymakamhfr Koylere Hizmet Gotiirme Birli[i Bagkanh[r adresinde
gdriilebilir ve 1.000,00 (Bin)TL karqrh[r aynr adresten temin edilebilir. ihaleye teklif verecek
olanlann ihale doki.imanrnr satm almalan zorunludur. istekliler ihale Dokiiman Bedelini ve Geqici
Teminat Bedelini Dazkrrr ilgesi K<iylere Hizmet G<itiirme Birlili Bagkanhprnrn
TR210001000619326844445001Nolu Banka Hesabrna da ddeyerek ihaleye katrlabilir.
7- Teklifler 11.08.2022 Perqembe Gi.inii Saat:I1.00'a kadar Dazkrn Kaymakamhlr Kdylere
Hizmet Gdti.irme Birli[ine verilecektir.
8-isteklinin organizasyon yapmasma ve personel durumuna iligkin belgeler

8.1. ihale dokiimanrnda belirtilen sayrda ve nitelikteki teknik personeli, ihale doktimarunda
yazir bulunan hiikiimler gerqevesinde bulundurmayr kabul ve taahhtit edildiline dair Teknik
Personel Taahhiitnamesi

8.2 Teknik Personel taahhiitnamesinde bildirilecek olan teknik personel listesi
Adet Pozisyonu Meslek Unvanr

I Miihendis/Yi.iksek Miihendis inqaat Mtihendisi
9-istekliler tekliflerini, anahtar teslim goti.irti bedel vereceklerdir. ihale sonucu tizerine ihale
yaprlan istekliyle anahtar teslim goti.irti bedel iizerinden sdzlegme imzalanacakttr.
lO-istekliler teklif ettikleri bedelin % 3 i.inden az olmamak tizere kendi belirle,vecekleri tutarda
gegici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin gegerlik siiresi. ihale tarihinden itibaren en az 100 (yiiz) takvim giinii
olmahdrr.
1 2-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
13- ihale alan istekliden ihale bedelinin oh 6's;r oranrnda kesin teminat almacakttr.
14- a) i9 bitirilmiq ve gegici kabulti yaprlmrg olsa dahi iqe ait cjdemeler, ihale bedelinin dilimler
halinde hakediE bazh olarak il Ozel idaresince Birli[imiz biitgesine aktanlmastna mi.iteakip

yaprlacaktrr.
- b) Birlifimiz2886 ve 4734 Sayrh Kanunlara tabii olmayry,28.04.2007 tarih ve 26506 sayrh

Resmi Gazetede yayrnlanan Kciylere Hizmet Gdttirme Birlik ihale yonetmeli[i hiikiimleri
gegerlidir. idare ihaleyi yaprp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. idare yaprlacak igin

miktannda de[igiklife gitmekte serbest olup, igi 'h 30 artrnlabilir veya eksiltebilir. Yaprlacak iqin
gecikmesi halinde sdzleqme bedeli tizerinden giinli.ik % 0U (onbindebir) orarunda gecikme cezasr

uygulanacaktrr.
b) Teknik Kontrolltik Hizmetleri Il Ozel ldaresi teknik personellerince yaprlacakttr.

15-Birlik ihaleyi yaplp yapmamakta. ihale saatinden 6nce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

16-ihale Koylere Hizmet Gdtiirme Birlili ihale Ycinetmelifi hi.iktimlerine gore yaprlacaktrr.

OLUNUR.
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