
IHALE ILANI

iHsaNiyp irçEsi röyrpRp ııizıvır'ı cörünvg giRtiĞi

Köylere Hizmet Götiirme Birliğimizce İlçemiz merkezinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve
İbni-Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin A ve B bloklarının depreme karşı güçlendirme

yaplm ışl
k İhale Usulü ile Yapılacaktır.

Adı
Adresi

a
b

a) Niteliği, ttirti, miktan i: İlçemiz merkezinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
;Ibni-Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin A ve

Ve:
B,

: Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin A ve B blokları.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gtin

İ İçinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır,
: d) Işin siiresi : : Yer tesliminden itibaren 150 (Yüz elli gün) takvim gtinüdür. i

,3-İhalenin,J-A!|Hj -;İh;lacağly_e1 . , ._!br*_iye Hlik{lmet_funagı Pnciimen Toptantl _Sa|onp j

. P) Tarih!_ ve_ saati :,: |2.0L202l Salı Günü saat: 14.30
4-Ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler.
4-l-İhaleye Katılma Şartlan ve İstenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ayflca irtibat için telefon numarası, faks numarası ve elektronik
posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,
4.|.2.|. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış
ilgisine göre Ticaretvelveya Sanayi Odasına veya Meslek Odasr'na kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. TiDel Kişi olması halinde, mevzuatr gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
velveya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ttizel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya|mza sirküleri,
4.1.3.1. Gerçek Ki şi o lması hal inde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tiizel Kişi olması halinde, ilgisine göre tiizel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kuruculan ile
ttlzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususları tevsik eden belgeler ile ttizel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. Köylere Hizrnet Göttirme Birliği İhale Yönetmeliği'nin l1 nci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d),

(e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan; isteklinin ihale dışı bırakılmayı öngören durumlarda
bulunmadığına dair y azı|ı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.|.7. İhale konusu işin tamamr veya bir kısmı alt ytiklenicilere yaptın|amaz,
4.1.8. Ihale doki,imanrrun satın alındrğına dair belge,
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4.1.9. Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4.1.10. İhateye Vekdleten iştirak ediliyorsa noter tasdikli vekAletname,

4.1.1l. İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslnı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmrş

ömeklerini vermek zorundadır.

4-2 Mesleki ve Teknik Yeterlitiğe İllşl«ln Belgeler ve Bu Belgelerin Taşrması Gereken Kriterler.
4.2.r İş Deneyim Belgesi: İsteklinin son l0 (on) yıl içerisinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya
özel sektörde sözleşme bedelinin en az %50'si oranında gerçekleştirdiği veya %o50'si oranında
denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili
deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin o/o50'si oranrndan az olmamak tizere tek sözleşmeye
ilişkin iş deneyim belgesi.

İhaleye girecek olan mühendislerin Üniversitelerin İnşaat Mtüendisliği bölümünden mezun
olduklannı belgeleyen diplomalannrn noter onaylı suretlerini sunmaları halinde iş deneyim belgesi
arafimaz.
4.2.2 Buihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: (B) Üst Yapı (Bina) işleri: III. Grup bina işleri
43 İsteklinin Organiza§yon yaprsma ve personel durumuna ilişkin belgeler.
4.3.1 İsteklilerin en az 2 yıl deneyimli 1 adet İnşaat Mühendisi çalıştıracağına dair taahhütnameyi
vermeleri zorunludur.
4-3.2 Makine ve Diğer Ekipmanlara İlişkin Belgeler: İstekli, ihale konusu işi yerine getirebilmek
için gerekli makine, araç ve teçhizatı iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
Z. İhale dokiimanı mesai saatleri içerisinde İhsaniye İlçe Özel İdare Mtldtlrlüğü Hizrıet binasındaki
Köylere Hizrrıet Götürme Birliği Ofisinden görülebilir ve 1.000,00-TL (Bin TL) karşılığı aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanlann ihale doki,imanrnr satın almalan zorunludur.
İhale doktlman bedeli Birliğimize ait T.C. Ziraat Bankası thsaniye Şubesindeki TR,l2 0001 0006
6237 4377 0250 0l lt]AN numaralı hesabına yatırılacaktır.
8. Teklif ihale tarih ve saati olan 12.01.202l Salı Günü Saat l4.30'a kadar Birlik İhale
Komisyonuna alındı karşılığında teslim edilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin o%3'tinden az olmamak ijzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 takvim günü olmalıdır.
11. Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara tabii olmayıp,28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan yönetmelik htikiimleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun
bedeli tespiffe serbesttir. İdare yapılacak işin miktannda değişikliğe gitmekte serbest olup, işi %30
artınlabilir veya eksiltebilir. Yapılacak işin gecikmesi halinde sözleşme bedeli tjzerinden günlük
Yo0,3 or arıında g ec ikm e c eza:;. uy gul anac aktır.
12. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi göttirü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekli ile anahtar teslimi göttirü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif
verilemeyecek olup işin tamamı için teklif verilecektir.

İlan olunur. 
-
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