
İHALE İLANI 

DAZKIRI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 
Cumhuriyet İlkokulu İhata Duvarı ve Okul Binası Genel Onarım Yapım İşi 
İhale Kayıt Numarası: 
1-İdarenin 
Adresi: Kurtuluş Mah. Hükümet Konağı Kat: 2 DAZKIRI/ AFYONKARAHİSAR   
Telefon ve faks numarası: (0272) 421 32 23 - (0272) 421 39 99 
2-İhale konusu yapım işinin 

Niteliği, türü. Miktarı: Cumhuriyet İlkokulu İhata Duvarı ve Okul Binası Genel Onarım Yapım İşi 
b)Yapılacağı yer: Dazkırı İlçesi 
c)İşe başlama tarihi: Sözleşmenin yapıldığı tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi 
yapılarak işe başlanacaktır. 
d)işin süresi: Yer teslimi tarihinden itibaren 45 gündür. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer: Dazkırı Hükümet Konağı toplantı odası 
b) Tarihi ve saati: 29 / 06 / 2016 Çarşamba günü saat 10:00 

4-İhaleye katılmaya ilişkin hususlar ve tekliflerin değerlendirilmesiyle ilgili hususlar 

Tebligat İçin adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile e-
posta adresi,Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
Belgesi,Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 
alınmış ilgilisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösteren belge,Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihînin içerisinde bulunduğu yılda alınmış 
tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 
beyannamesi veya imza sirküleri, 

Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 

Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu 
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

h)Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. Maddesinin bentlerinde sayılan 
durumlarda olmadığına dair yazılı taahhütname. 
ı) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 28.Md,bahsi geçtiği şekilde 
hazırlanacak Teklif Mektubu. 
i)          Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 29.Md. belirtilen Geçici 

Teminat, (Teklif edilen bedelin %3' ünden az olmamak üzere) 
j) ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
I) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname, 
m) İhale tarihi itibariyle S S K  ve Vergi borcu olmadığına dair taahhütname  

5-1. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler. 
5-1-1 İş Deneyim belgesi: İsteklinin son 5 (beş) yıl içerisinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya 
özel sektörde sözleşme bedelinin en az  %70 i oranında gerçekleştirdiği veya % 70 si oranında 
denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 70 si oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyim belgesi. İnşaat mühendisleri ve mimarlar diplomaları ile katılabilecektir. 
5-1-2 Bu İhaleye benzer iş olarak: Bu işle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış benzer iş 
olarak kabul edilen işlere ait iş Deneyim Belgesi Sunulması Zorunludur. 
5.1.3 İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler; 
İsteklinin 1 adet İnşaat Mühendisi  çalıştıracağına dair taahhütnameyi vermeleri zorunludur. 
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir. 

7- İhale Dokümanı ve Teklifler: ihale Dokümanı DAZKIRI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 
BAŞKANLIĞI Kurtuluş Mah. Hükümet Konağı Kat: 2 DAZKIRI adresinde görülebilir. Teklifler 
de ihale saatine kadar bu adrese teslim edilir. İhale dokümanı 500,00 TL karşılığı aynı adresten 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını almaları / satın almaları 
zorunludur. 



8- İstekliler tekliflerini Bina inşaat işleri Anahtar Teslimi Götürü usulü ile yapılacaktır. İhale 

dokümanında belirtilen iş kısımları için, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Bu 
ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
9- Hazırlanmış olan Teknik Raporlara aynen uyulacaktır, (Projede değişiklik olması gerekirse 
değişiklikler teknik elemanlarımızın uygun görmesi sunucunda uygulanacaktır.) 
10- Bu iş için avans verilmeyecektir. İl Özel İdaresi Teknik Personellerince yapılacak kontroller 
sonucunda tek hakediş ile ödemeler yapılacaktır. Hak ediş tutarı İl Özel İdaresince ödeneğin 
Birliğimiz bütçesine aktarılmasına müteakip yapılacaktır. 

11-İşyerinde çalıştırılacak işçilerle ilgili her türlü güvenlik önlemi yüklenici tarafından sağlanacak 
olup, idare hiçbir yükümlülük almayacaktır. Yüklenici Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan 
hükümler çerçevesinde iş yerini “all risk” sigorta yaptırmak zorundadır.  ( Verilen tekliflerin 
geçerlilik süresi 30 iş günüdür. ) 
12- Bu işe ait gecikmelerde her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,3 oranında yüklenicinin 
ödemesinden kesilir. 

13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
14-Birliğimiz Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. 
15-Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

21.06.2016 
M.Beşir NURSAÇAN 
Kaymakam 
Birlik Başkanı 

 


