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CAY KAYMAKAMLIGI

KoYLERE HizMET GOTiJRME BiRlidi
iHALE ILANI

Cay Kaymakamhk Loimanr Yaprm iti Birlik ihale YatnetmeliBinin 18. maddesine giire Agrk ihale usulii ile ihale

edilecektir. ihaleye iligkin ayrrntrh bilgiler aga[rda yer almaktadrr.

f-ihaleyi Yapan Birligin :

a) BirliEin adr : Qay lhymakamhgl Kdylere Hizmet Gdtiirme Birligi

b) Adresi : Qay KaymakamhEr- Hiikiimet KonaF Zemin kat EAY/AFYONKARAHISAR

c) Telefon ve faks numarasl E-Posta : (272) 632 6060 - (272) 63L 3883

e) ilgili personelin adr, soyadr, unvanr : Nurettin ARI - Birlik Miidiirii

2-lhale konusu yaprm itinin
a) ihalenin adr : (ay Kaymakamhk Lojmant Yaptm i5i

b) Niteligi, tiirii ve miktar : Agk ihale, 1 Adet Yaplm i$i

c) Yap acaglyer : tay Merkez

d) ISe bartama tarihi , I1l::T^:l,t:-t.talandr$ 
tarihten itibaren 10 gUn iEinde yer teslimi yaprlacak i$

DatranacaKrlr

e) igin siiresi : Yer tesliminden itibaren 60 ( AtmD ) takvim gtintidiir.

3- lhalenin

a) YaprlacaF yer : Cay Kaymakamh[r Toplantr Salonu

b) Tarihi ve saati : 27.l0.2021Qar9amba -14:30
4. ihaleye kahtabilme gartlarr ve istenilen belgeler ile yeterlik deEerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katllma $artlan ve istenilen belgeler:
a) Tebligat igin adres beyanl, telefon ve fax numarasr ile e-posta adresi
b) Me\rzuatl geregi kaylth olduEu ticaret ve/veya sanayi odasr ya da esnafve sanatker odasl veya ilgili meslek odasl
belgesi;
1) Gergek kiqi olmasl halinde, kaylth oldulu ticaret ve/veya sanayi odasrndan ya da esnafve sanatkar odaslndan
veya ilgili meslek odastndan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundufu yrlda ahnmrg, odaya kayrth oldulunu
gdsterir belge,
2) Ttizel kigi olmast halinde, ilgili melzuatl geregi kayltll bulunduEu ticaret ve/veya sanayi odasrndan, ilk ilan veya
ihale tarihinin iginde bulundulu yrlda ahnmrg, tiizel kigiliEin odaya kaylth oldugunu gdsterir belge,
b) Teklifvermeye yetkili olduBunu giisteren imza beyannamesi veya imza sirktileri;
1) Gergek kigi olmasl halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tiizel kipi olmast halinde, ilgisine giire tiizel kitiligin ortaklan, iiyeleri veya kuruculan ile tiizel kigiligin
yijnetimindeki gttrevlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamlnln bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmamast halinde, bu bilgilerin tiimijnii gtistermek iizere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususlan gtisteren belgeler ile t0zel ki$iligin noter tasdikli imza sirkiileri.
c] tartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
g) $artnamede belirlenen gegici teminata ilitkin geEici teminat mektubu veya gegici teminat mektuplan drgrndaki
teminatlann yatlrlldrglnr giisteren makbuzlar.
d) $artnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, gekli ve igerifi Yaprm i$leri ihaleleri Uygulama Ydnetmeliginde
diizenlenen yeterlik belgeleri. t
e) Vekaleten ihaleye katrlma halinde, vekil adrna diizenlenmig, ihaleye katrlmaya ili$kin noter onayll vekaletname
ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

0 Isteklinin ortak giritim olmast halinde, bu gartname ekinde yer alan standart forma uygun it ortakhgl
beyannamesi,
g) Birlik ihale YrinetmeliEinin lL inci maddesinin birinci fikrasrnrn (al, (bl, (c), tC), (d) ve (0 bentlerinde sayrh
durumlarda olunmadlFna ilitkin yazrh taahhtibrame.

EJ Ihale dok0manlnln sahn allndlglna dair belge
h) ihale tarihi itibari ile Sosyal grivenlik prim borcu ve Vergi borcu olmadrfrna dair belge
l) Bagvuru Mektubu
i) Gergek kigi olmasr halinde ntifus ciizdanr fotokopisi
4,2. Ekonomik ve mali yeterlile iligkin belgeler ve bu belgelerin tagrmasr gereken kriterler:



. Idafe tarafindan ekonomik ve mali yeterlige iligkin kriter belirtilmemittir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterlige ili$kin belgeler ve bu belgelerin tatrmasr gereken kriterler:
4.3.1. i9 deneyim belgeleri:

Son on yrl iEinde bedel igeren bir sdzle$me kapsamlnda taahhiit edilen ve teklif edilen bedelin %o 50 orantndan az

olmamak iizere ihale konusu ig veya benzer itlere iligkin it deneyimini gdsteren belgeler.

4.4.8u ihalede benzer iq olarak kabul edilecek igler ve benzer iglere denk saplacak miihendislik ve mirnarhk
biil0mleri:
4,4.1. Bu ihalede benzer i9 olarak kabul edilecek igler:

Bu ihalede benzer ig olarak 11.06.201L tarih ve 27961. say l Resmi Gazetede yayrmlanarak ytiriirliiEe giren'Yaptm
iglerimde ig Deneyiminde Deterlendirilecek Benzer iplere Dair Tebli!' de yer alan Ust Yapr (Bina Grubu) iglerden
lll.GRUP: BiNA igLERi ve her tiirlii onanm igleri benzer iglere denk sayrlacaktrr.

4,4,2. Benzer ire denk sayrlacak miihendislik veya mimarhk biiliimleri:

Bu i$te it deneyim belgesi olarak diplomalarrnr sunmak suretiyle ihaleye katrlacak olan isteklilerden yalnlzca INSAAT
MUHENDISI ve MiMAR olanlar benzer iglere denk say acakfir.

5.Ekonomik agrdan en avantajh teklifsadece fiyat esaslna g<ire belirlenecektir.

6. Ihaleye sadece yerli istekliler kahlabilecektir.

7. ihale dokiimamnrn giiriilmesi ve sahn allnmasr:

7.1. ihale dokiimanr, idarenin adresinde griri.ilebilir ve TC. Halk Bankasr Cay Srbesi TR74 0001 2009 7880 00os oooo 28

nolu Birlik hesabrna 1.000,00 TL (Bin) ddeme yapllarak Qay tkymakamlt$ Kiiylere Hizmet Gtitiirme Birliginden

ahnabilir.

7.2. Ihaleye teklifverecek olanlann ihale dokiimanrnr satln almalan zorunludur.

8, Teklifler, ihale tarih ve saati olan 27.1.0,202f Cargamba Saat : 14:20 kadar Qay Kaymakamltlt Kiiylere Hizmet Gdtlirme

Birligi odaslnda bulunan ilgili personele elden teslim edilecektir. Telgral faks, ve posta ile yaprlacak miiracaatlar kabul

edilmeyecektir.

9. istekliler tekliflerini, grittirii bedel iizerinden verecektir. ihale sonucu, iizerine ihale yaprlan istekliyle anahtar teslimi

g<ittirii bedel srizlegme imzalanacakhr. Bu ihalede, igin tamaml igin teklif verilecektir.

9.1.Bu ihalede fiyat farkr verilmeyecektir.

9.2.8u ig igin avans verilmeyecektir.

10. Istekliler teklifettikleri bedelin 0/03'iinden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda gegici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geEerlilik siiresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim giiniidiir.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. (23 /01. /201.7 -KHK-684 /3 md.) Teriir ttrgiitlerine iltisakr yahut bunlarla irtibatl oldugu Emniyet Genel Miidiirliigii

tarafindan bildirilen gergek ve ttizel kigiler ile bu kapsamda oldufu Milli istihbarat Tegkilatl Miistesarhgr tarafrndan

bildirilen yurt drgr baglanhh gergek ve ttizel kitiler dogrudan veya dolayh ya da alt yiiklenici olarak, kendileri veya

bagkalan adma higbir gekilde ihaleye katrlamazlar.

74, Birli1imiz 4734 Sayrh Kamu ihale lknununa tabi degildir. Kiiylere Hizmet Giitirme BirliBi ihale Yiinetmelif,ine

tabidir. Birli$imiz ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir.

ILANEN DUYURULUR.

Mehmet DURGUT
Kaymakam
Birlik Batkam


