
a) Adresi
b)Telefonve fa ks numarası

a) Niteliği, türü, miktarl

osta adresic Elektronik

c) Teslim Tarihi

a) Yapılacağı yer
Ih

b) Tarihi ve saati

c) Ihale Usulü

IHALE ILANI
Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinden

1 renin
: Hükünlet Kona l Kat:3 a rkikaraa a
: Tel: 0 246 42234 57 Faks: 0 246 422 45 04

2- ale nln
201B Yılı Köydes Projesi kapsamında Gedikli, Belceğiz,
Sarıkaya, Salur, Armutlu, Fakılar, Çeltek Köylerine
to lam 1 5.4OO m2 Kilit Parke Taşı Döşemesi iŞl.
:Gedikli- Belceğiz, Sarıkaya, Saİur, Armutlu, Fakılar,
Çeltek Köyleri.

:Sözl eşmenin imzalanmasının ardından ]l Ozel Idaresi
Teknlk personelince yer teslimi yapılarak işe
baş|arıılacak ve 60 (Atmış) takvim günü içerisinde iş
ta m a m la naca ktır.

3- alenin
:Kaymakamlık Toplantı Salonu Şarkikaraağaç / ISPARTA

: 19.11.201B Pazartesi günü saat 10.00

:26506 Sayılı Birlik Ihale Yönetmeliğinin 1B. maddesine
göre Açıx İhale Usulü i|e ihale edilecektir.

4-Ihaleye katııabilme şartlarü ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şart|arı Ve istenjlen belgeler:
4.1.1- Isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında

sunmaları gerekir:
4.1.2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza slrküsü
4.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4,1,2.2-rizel kiŞi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiIiğin oütakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kiŞiliğin yönetimindeki görevlileri t]elirten son durumu gösterlr ticaret slcil gazetesi, bu bilgilerin
tamamlnln bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinoe, bu bilgllerin tümünü göstermek üzere
ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküIeri.

4.1.3-Şekli Ve içeriği idari şartnaıl]ede belirlenen teklif ınektubu.
4.l.4-Şekli ve içeriği idari şartnarnede belirlenen geçici teminat
4.l.S-Ihale konusu işin tamaını vcya bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz.
4.2 Tebligat için adres beyanı ayrlca irtibat için telefon ve faks numarası
4.3-IŞ DeneYim Belgeler; İş Dereyim belgesi istekliniıı son beş yıl içinde yurt içinde veya yut

dıŞında kamu veya özel sektörde söz]cşnıe bedelinin en az o/o3} u oranında gerçkIeşti;diği ueya %3O
oranında denetlendiği veyahut yör]ettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer
işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedetin o/o30 oranından az olmamak üzere tek
sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

b) Işin yapılacağı yer



Bu ihalede benzer şiş olarak 11.06.2011 tarih ve 27967 sayılı resmj gazetede yayımlanan " Yapım
İşlerinde Benzer İş Gruplan Tebliği" ekünde yer alan A/V Grubu benzer işler sayılacaktır.

Ihale konusu iş veya benzeri işe denk sayılacak mimarlık veya mühendislik bölümleri ise; mimar,
peyjaz mimarı ve inşaat mühendisliğidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajll teklif sadece fiyat esaslna göre belirlenecektir,
6. ihaleye sadece yerli istekliler katülabilecektir.
7. Ihale dokümanının görülmesi Ve satın allnmasl:
7.1 İhale dokümanl, idarenin adresinde görülebilir Ve 1.000,00 TL. karşılığı Köylere Hizmet

Götürme Birliği Hükümet Konağı 3 ncü kat adresinden satın alınabilir.
7.2. Ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8. Teklifler ihale tarih Ve Saatine kadar Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale Komisyonu

Başkanlığına teslim edilebilir. Posta ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Istekliler tekliflerini Anahtar tcs]inl götürü bedel olarak vereceklerdir. ]hale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle anahtar teslinıi !]ötürü bedel söZleşm imzalanacaktlr.
10.Istekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirIeyecekleri tutarda

geçici teminat VerecekIerdir.
11.Birlik İhale Yönetmeliğinin 11. Maddcsinin (a), (b), (c),(ç), (d ), (e),(0, (s) bentlerinde sayılan

durumlarda olmadığına dair taahhütna ıııe.
l2.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 90 (Doksan) takvim günüdür.
13.ihale konusu işin yerine get]r,Irnesi getirilebilmesi için yüklenici firmanın çallşma alanında

malzeme indirmek,kum Ve taşlarln serilmesi Ve taşlnmasl için bütün giderleri (akaryakıt,
operatör,bakım onarım, kasko, sigorta, vergiler v.b) yükleniciye ait olmak üzere 1 adet kazıcı-yükleyici
araç bulunduracağına ilişkin taahhütnanıe vermesi gerekmektedir.

13.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verjlemez.
14.FETO/PDY terör örgütü olmak üzere terör örgütleri ile iltisak veya irtibatının olduğu güvenlik

soruşturması ile tespit edilenler ihaleye katı]amaztar. Katıldığı tespit edilenIer ihaleden men edilir.
15,Şarkikaraağaç Köylere Hizmet Götürme Birlıği 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp,

ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen Serbesttir.

,)


