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. ALIMI iı-n nöşrı,ır işi"
AÇık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrınİılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
t - ıoarenın:
lEFi, ora idare iş Merkezi Kat:3 No:232 Evciler / Afyonkarahisar

b) Telefon ve faks numaras ı: 0 272 43| 32 97 - 0 272 43l 32 97

a) Niteliği tiiıü ve miktarı :Evciler İIçesi 7 Adet Köye (Akyarma, Altlnova, Baraklı, Bostancı, Gökçek,
KörkuYu ve Madenler Köylerine) l l.tXX} nıu Beton Kİlitli Parke Taşı alımı ve d<ışemesi ile _].750 mı BetonBordiir Ahmı İle Doşeme Yapılması işi.

c) Elektronik posta adresi (varsa)
7- ale kon su a Inın:

( Birim fiyat iizerinden ihale edilecek olup miktarlar sözleşmede netleştirilecektir.)
b) Yapılacağı yer: İlçemize bağlı 7 Adet Köye (Akyarma, Altınova, Baraklı, Bostancı, Gökçek,Körkuyu ve Madenler Köylerine) Beton kilitli parke Taşı ile Bordtir Taşı Alımı ve Döşemesi İşi
c) İşin siiresi : Sözleşme imzalandığı taİihten itibaren l {} (()n ) iş günü içerisinde yer teslimi ve işe başlamayapılarak, yer teslimi tarihinden itibaren 9(} {tltıksın ) takvln] günü Içerls inde iş tamamlanacaktır

enln:
a) Yapılacağı yer: Evciler Kaymakamlığı Toplantı odası-EVCİLER / AFYONKARAHİSAR
b) Tarihİ ve saati: l6.06.20l7 Sııt: l |.(X)

,,l - İhaleve Katı lma §ırtları ve İsieni len er:
a ) Tebligat iç
adresi.

in adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta

3_

b ) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
c ) Tek|if vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza sirküleri.
l- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2' Ttızel kiŞi olması halinde, itgisine göre 1üzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tiizel kişiliğin

Yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterirlicaret Sicil CLetesi veya bu hususlan tevsik eden
belgeler ile tiizel kişiliğin noter tasdikIi imza siİküleri.
Ç ) Tiizel kiŞi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tiızel kişinin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin naşı<a nır rtızel rişiye
Kullandınlmayacagına İlişkin Taahhütname.
d 

] ]:Ü9!l!rl. iŞ ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi.
e )§HGB ihale Yönetmeliğinin l l. ve l2. maddelerİıae sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin
taahhütname
f ) İhale dokilmanı bedelinin yatınldığına dair dekont
g ) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
ğ ) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu_
h ) Ticaret siciı gazetesi
ı ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
l) GerÇek kiŞi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihİnin içerisind-e bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre

Ticaret velveya Sanayi odasına veya ilgili Meslek odasına kayıtlı olduğunu c;;;;;İ6,
2) Tiizel kiŞi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin İiciline tİ'yıtıı 6rırnargu İi.*"t velveya

Şanali Qlasında1, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulundugu yılda alınmış, tüİel kişiliğin sicile
kayıtlı olduğuna dair belge,
Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
i ) Banka Referans Mektubu :

\.

ll

Teklifedilen bedelin % lO'undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda
nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama
mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları birden
fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir. ,\



Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
j ) Iş Deneyim Belgesi:
Isteklinin son beş yıl içinde, kamu sektöründe ilk teklifedeceği bedelin en az%;o 60i oranındagerçekleştirdiği veya o/o 60 i oranında.denetlediği veya ytınenigi idarece kusursuz kabul edilen ihale konusuiş veya benzer işlerle ilgili deneyimini.göste..ni"t ,orLşrneyJ iıişı,in iş Bt,i;;B;ü;.ini .un u.,zorunludur. İş Bitirme Belgesi, Kamudİn alınacakıır.
Ihaleye girecek olan miüendis ve mimarların, üniversitelerin inşaat mühendisliği ve mimarlık böliimlerindenmezunrcldülannı belgeleYen diPlomalarının noter onayIı suretlerini *r-d* Lİı"a. İşİeneyim ueıgesı

k) Makine, Araç ve Teçhizat :

Isteklinin ihale konusu iŞi Yerine getirebilmesi için işin gerekli makine, araç ve teçhizatı iş yerindebulundurmayı taahhüt edecektır.
§ - Pu lhgledg benzer İs olarak: "Beıon kilitparke taşı ve beton bordür alımı ile döşemesi işleri,.
! - l!ale Birlik yönetmeliği gereğince Açık İhale usutü ile yapılacaktır.
7 - ı) AÇık ihale usultinde tekiifleiyazıh olarak yapıIır. İeı.ııİ.ertuur, nİr zarfa konulup kapatıldıktansonra zarfin iizerine isteklinin adı, soyadı ,eya tİcaıet unvanı ile n-gı iİ" ulİJaulr'ffio. zurr,n
YaPıŞtınlan Yeri istekli tarafından imralanır, İaşesi veya mührii brs,Ğ. Bu Jg"Ş.i,".ırata ait alındıveYa geÇici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen oıee, ueİ;e;ıe lİrıikte ikinci birzarfa.konularak kaPatılır. DıŞ zarfın tizerine isteklinin adı ve soyadı ,"yu t-i"*"t İr,ranı ile tebligata esasolarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

b) Teklif mektubunda ihale dokümanının Ü.u..n okuıİup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilenbedelin rakam ve Yazı ile birbirine uygun olarak uç,kçu y-İi.u.,, tizerinal ı<azınİ,;;]ıt",t, diizeltmebulunmaması ve teklif mektubunrn id, soyad veya ti"ur"t unr*, yazı|maksuretiyle yetkili kişilerceimzalanmış olması zorunludur. Bunları karşııamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayıIır. Tek|ifmektuPlannın istekli tarafından,imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanİnİn tu.un1"n okunup kabuledildiğinin belirtilmesi, ıeklifedilen f,ıyatın rakam ve yaz,'iıe aç,k olaıak yazılması zorunludur. Bunlardanherhangi birine uygun olmayan veya iizerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir vehiç yapılmamış sayılır.
8 - İhaleye sadece yerli istekli|er katıIabilecektir.
9 - Ihale doktİmanına Evciler Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götiirme Birliği,nden ücrelsiz olarakbakılabilir, İhaleye teklif verecek olanlarınlııale doktımanı satın almaları zorunluduı. ihale dokiımanı5()l),(X)-l'L,'dir. İhale dokiiman bedeli, Evciler Köylere Hizmet Götürme ıiıigı,nın r. Ö. Ziraat Bankası

ff;',:.*ff:'''deki 
28591-105 - 5(X)l numaralı hesabına yaırılacak ve dekon*tu ihale teklif zarfının içine

l0 - İstetliler tekIiflerini. iŞ kalemleri için teklifi birim fiyat şeklinde vereceklerdir. Sözleşme imzalanırken,ihale edilen işin miktan idarece neıleştiiilerek sözleşmey e yazılarakimzalanacaktır.ll - Teklifleri; 16.06.21117 tarih ve saat lt.lıll.,1 1,,,j,,. 
- '

l"\( lı.}.R K.{\'}ı,\ı\.\\ll.ıılı ı,t)i ı l.ıtl üıı./.İ|ı ı ı,ı)ıi'ı{\lı.ltiı{l.ia;i li..\şK.\\ı.l(lı\A
ylrll3ce|{1 Posta yoluyIa gönd.erilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
l2 - Istekliler teklifedilen bedelin en az %3 oraninda geçici teminat vereceklerdir.
13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden-itİbar en en az l00 takvim günü olmalıdır.l4 - Konsorsiyumlaı ihaleye teklif veremezler.
15 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.
16 - Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayıİı K.anunlara tabii_olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı ResmiGazetede YaYın|anan Yönetmelik htikümleri geçerlidir. iau.İ ltuı"yi yapıp yapmamakta ve uygun bedelitesPitte serbesttir. idare yapılacak işin mikıarında değişikliğe.gitm;kİ" ;b*.İ ;ırplşİ z"ıo *,.,ı"uilir veyaeksiltebilir,.YaPılacak işin gecikmesi halinde stırıeş,İe u"a?ıi-tızerinden gtlnİııı.7İİ o'.-,nau g."ıı,-" 

""-",uygulanacaktır.
17 - Hazırlanmış olan Teknik Raporlara aynen uyulacaktır.
ı8 - İı Özel idaresi Teknik elemanlarınca'yaprlu.ul. ı.onİ.oıı"r.sonucunda verilecek yapım işlef,ge9ici kabu[tutanagına istinaden ödemeler yaplfclklır, İş biti.iımlş ve geçici kabul yap,lm,ş oİsİ a'ani'işyıııt oaameödeneğinİlgiliBakanlıkıaİcarii.iigi.i,int,".upıu.inuuttu.iümasınamtiieaki;6;i;;;.i;.
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