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Krzrlciren Kaymakamhlr Kciylere Hizmet
Gdttirme

Afyonkarahisar
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Birlili

Ktztlciren Ekinova, Giilyazr, Yenibclkavak
ve Tiirkbelkavak Kdyleri
Kilit Parke rasr ramir ',," soo mt beton uoiati, yuprm
ipi Asrk ihare

*'

ihale kayrt numarasr*
1-idarenin
a) adresi
b) telefon ve faks numarasl
c) elektronik posta adresi (varsa)
d) ilgili Personel
2-ihale konusu malrn/i gin
a) niteligi' ttirii' miktart

Hiikiimet

Konagr

:0 272 57175

Krzrldren / Afyonkarahisar
_
sb o 272 s7l 75 75

:

:

Ali

Rrza DOGAN

Birlik Miidrirti

:!ki1o.va, Gtilyazr, yenibelkavak ve Tiirkbetkavak
Kdyleri 2.380 m, kilit parke , 2A0 mz Kilit p;k;
i;S;
Tamir
ve 300 mt beton bordtir yaptm l$l

b) teslimi veya igin yaprlacak

[yerilyerleri]
c) Baglama Tarihi
d) Bitig Tarihi
3-ihale dokiimamnm nerede
gririilebileceli ve nereden hangi bedelle
ahnabilece[i
4-Ihalenin
a) yaprlacalr yer

Ekin ova, Gtilyazro yeniberkavak ve Tiirkberkavak

Kdyleri

Scizlegme imzalanmasmdan ve yer tesliminden
sonra.
Scizlegme imzalarrmasrndan ve yer tesliminden
sonra 40

giin
Hiikiimet KonaSr Krzrldren Kaymakamhlr
Doki.iman Bedeli: 300,00-TL.

Kiiylere Hizmet Giittirme BirtiSi Toplantr Salonu
Krzrliiren / Afyonkarahisar

b) tarihi ve saati
5- Tekliflerin
a) Nereye verilece$i

b) Tarih ve saati
6-Gegici teminat miktarr (enaz)

$,49.2022 Perqembe Saat: 14:30
Kona[r Kzrlciren Kaymakamhgr
l$1i1r"
15.09,2022

Pergemtre Saat: l4;30,a kadar
Teklif edilen tutann ol.o3'ii

7-ihaleye katrlabilme gartlarr ve istenilen belgeler:

isteklilerin ihaleye katrlabilmeleri igin agaprda sayrlan
belgeleri teklifleri kapsamrnda sunmala'

gerekir:

a) Tebligat igin adres beyant ve aynca irtibat igin telefon
ve varsa faks numarasr ile
elektronik posta adresi,
b) Teklif vermeye.yetkili oldulunu gdsteren imza beyannamesi
veyaimzasirktileri;
1) Gergek kigi olmasr halinde, noter tasdikll imzabeyannamesi,
2) Tnzel kiqi olmasr halinde, ilgisine gcire ttizel tigiiigin ortakian,
tiyeleri veya kurucula' ile ttizel
kiqili$in ydnetimindeki gOrevlileri bJlirte.n .on dur,i-u gd,sterir Ticaret
Sicil Gazetesi veya bu
hususlan tevsik eden belgeler ile tiizel kigililin noter tasdik'ii imza
sirkiileri,
c) gekli ve igerigi gartnamede belirlenen teklif mektubu,
d)Vekaleten ihaleye katrlma halinde, istekli adma kahlan kiginin ihaleye
katrlmaya iligkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imzabeyannamesi,
e) isteklinin ig ortakhlr olmasr halinde, ig ortattrgrm olugturan, gergek
veya tizelkiqilerin
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bir i9 ortakhlr yaptrklanna dair pilot
ortalrn belirtildili anlaqm"
vermeleri
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ihale doki.imamnrn almdr$rna dair dokuman bedeli almdr dekontu. d<lafordiiitirh'"(\
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g) Teklif edilen miktann en az o/o3 ikadar gegici
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gerekir.

teminat.
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h) Kdylere Hizmet G<ittirme Birligi ihale Yonetmelilinin 11. maddesinin

(a), (b), (c), (d),
(")-, (g) ve (g) bentlerinde sayrlan iiteklinin ihale drlr brrakrlmayr 6ngoren durumlarda

bulunmadrlma dair y azilr taahhiitname,
r) ig Deneyim Belgesi
I9 deneyim belgesi isteklinin son 15 (Onbeg) yrl igerisinde yurt igi ve
drgrnda Kamu ve 6zel
sektdrde scizlegme bedelinin en az %70 i oramnda gergekleitirdili
veya yo50 si oranmda
denetledili veya yOnettili idarece kusursuz kabul ediGn-ihale koriusu iglerle ilgili
deneyim
g<isteren ve teklif edilen bedelin %50 si orarundan az olmamak
iizere tek sozlegmJye iliqtin i$
deneyim belgesi.
Benzer i9 Olarak Kabul Edilecek iqler
(Kciy Yolla'kriprii/menfez, kilitli parke, asfalt yol yaprmr)
Belgelerin sunulug qekli

:

a) istekliler, yukanda sayrlan belgelerin aslmr veya aslma uygunlu$u noterce onaylanmrg
drneklerini vermek zorundadr.
b) Noter onayh belgelerin aslma uygun oldu$unu belirten bir gerh tagrmasr zorunlu
olup,
sureti veya fotokopisi gdriilerek onaylanmrg olanlarlle "ibraz edilenin ayrudr',
veya bu antama
gelecek bir gerh tagryanlar gegerli kabul edilmeyecektir.
c) istekliler, istenen belgelerin ash yerine ihaleden cince idarenin yetkili personel
tarafindan
"aslt idarece g<iriilmtqtiir" veya bu anlama gelecek gerh dtigtilen u" uri, kendilerine
iade edilen
belgelerin suretlerini de teklifl erine ekleyebiliiler.
8- Ekonomik agrdan en avantajh

teklif en diigtik fiyat

esasma gcire belirlenecektir.

9- Kapah olarak teklif veren istekliler, komisyonun verilin teklifleri ytiksek bulmasr

halinde, yazh teklif vermedeki numara srasryla yaziryada sdzlti olarak yeni
tekliflerini sciylerler.
Srast gelen istekli ya yeni teklifini sdyler veya ihaleden gekildilini agrklar. Bu turlar
diler
isteklilerin gekilip bir tek istekli kahncaya kadar ievam eder.
10-. ihaleye sadece yerli istekliler kahlabilecektir. Fiyat avantajr (farkr)
uygulanmayacaktr.
ll-istekliler tekliflerini, iq kalemleri igin teklif .iil"n birim'fiyailarrr, ga{prmr sonucu
bulunan toplam bedel iizerinden vereceklerdir. ihale sonucu iizerine toplam
bedel tizlrinden fiyat
scizleqmesi diizenlenecektir.
12- verilen tekliflerin gegerlik si.iresi, ihale tarihinden itibaren en M 30 takvim gtinii
olmahdrr.
I 3- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14- Bu ihalede fiyat farkr verilmeyecektir.

15- BirliSimiz 2886 ve 4734 Sayir ihale Kanunlarma tabi olmayrp,28/04/2007
tarih ve
Gazetede vayrnlanan
y.ir'.tmeliline
Gottirme
nirrigi
ihul"
?::,|?-t{ltl
J<tivl.erlui?y?,
tabidir.
idare ihaleyi yaprp yapmamakta serbeitir.
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