İırlıı iı,lNı
BURDUR il-i BUCAK iLÇE KöYLERİ HİZMET GöTüRME BİRLiĞi
BAŞı<.ANLIĞINDAN

BURDUR il-i BUCAK İLÇEsİ
BAKIM oNARjM İŞi

ATATüRK iLKöĞRETİM oKULU

GüÇLENDiRME

l.

Burdur ili Bucak ilçesi Atatürk İlkokulu Güçlendirme Baklm Onarım işi Açtk ihale Usulü
ile ihalc Edilecektir. (Birlik ihale Yönetmeliğine 1abi ;larak yönetmeligin 18, Üaaaesi)
a)Adresi :Burduıili Bucak ilçe Köylerine Hizmet Götürme Koruıia Biıliği Başkanllğı /BURDUR
b )-feletbn - Faks Numarası : 0 248 3257309
c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) : bucakloyleIehizmet@hotmail.com
2. Ihale konusu yapım işinin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarl : Güçlendirme işi
b l Yapllacag| Yer : Burdur iıi Bucak ilçesi
c ) işe BaşIama Tarihi : sözleşmenin yapıldığınln tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi
yapülarak işe başlanacaktır .
d ) işin Süresi : l50 Takvim Günü
3. İhalenin
a ) Yapülacağı Yer : Burdur ili Bucak ilçesi Kalmakamllk Toplantl sılonu
b ) Tarihi: 25.03.2021
c ) sairli: l0:00
,l. Ihaleyc katllabilme
şa larl ve ist"

kriterler:

kıtllma §artlar| ve istenilen belge|er:
4.t-l. "t'ebligat için adres beyanıı ayııca irtibat için telefon numaıasl ve faks numaıası ile varsa
4.1, ihaleve

elektronik posta adresi,
4,1.2._Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veYa sanayi Odasl Belgesi.
4.1..2.1. ceİeeli ki§i olması halinde, ilk iIan veya ihaıe tarihinin
çeıisi,de bulunduğu yılda alınmlş,
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ileili meslek odasına kavıtlı olduğunu
belge,

Tüzel kişi.olmast halinde, mevzuat. geIeği tüzel kişiliğin siçiline kayıtlt bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisİnde bulunduğu yılda alıĞış,
1ğ39,!
ki§iliğin sicile kayıth olduğuna dair belee
4 l 3 Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteıen imza Bevannamesi veva İınza Sirküleri.
4.1.].l. Gerçek kişi olmast ha]inde, noter tasdikli imza
a 1
T:ız.e] kişi olması halinde, ilgisine gtire
üyeleri veya kurucııları ile
1? .
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri
son durumu gösterir Ticar;t sicil iazetesi veva bu
_belirteı
busus|ar| tevsik eden belge|er ile tüzel kişiliğin noter tasdiküi imza sirkİGİİl_
4.1.4, 5_355 sayılı Biılik İhalc Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci f,krasınln (a), (b),
{c), (ç), (d) ve lf)
bentlerinde sayllan durumlarda olmadlğlna daır taahhütname,
.1.1.5.
Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen leklif ıııektubu.
-.l,l .6. IhJle kJnusu işin ıcmamı r eya bir kısmı alı yüklenicileİe
1apıırılamaz.
4.1.7. Jhale dokümanlnIn salIn alınd!ğ|na dair belqe.
4.2..Mşleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belge|er ve bu belgelerin taşımast gereken kİiterler:
4.3,l Iş deneyim belgeleri:
İsteklinin son
yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve
_beş
teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere, kamu veya özel seüöre ait ihale koıusu
iş
re)a benzer işl<re ilişkin iş denelimlerinı gösıefen belgeler,
,l.],2 lstğLlinin organizas)on
)apısı !,e personel durumu ile kaliıeye ilişkin belgeler Şekli ve içeriği
ihaleleri
Uygulama Yönetmeliği ve bu işe ait iaari şartnameal teıi.tiıen, .ayı v"e
I"ılT lş]9
nitelikteki Teknik persoıeli inşaat mahallinde bulunduracağüna dair Teknik personel .l.aahhütnamesi
ve teknik yeterliğe iliŞkin belgeleri (diploma vb.)
4.1..2.2.

bevannamesİliiffifiiiiitları,

Bir adet İnşaıt Mühendisi /Mimar
bürüı.,iş grupları için benzer iş olarak kabul edilecek işler; Yapı işleıinde iş
1:r_] ,9_:
l*':*
dene}
ınıınde
değerlendirilecek benzer işlere dair ıebligde yer alan bl.b2 vb grubu işler,
4,3-4Tüzel kişi tarafııldan iş deıeyiınini göstermek üzere sunulan belgenin,
itizel kişiligin yarısından
faz]a hissesine sahip oıtağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi -odasi/ticaret
odası bünyesinde

buluıan ticaret.sicil memurlukları veya yeminli mali müşaviı ya da serbest muhasebeci
.;ıi';üş;rl;
ıarafından ilk ilan tarihinden sonra düzeıı]enen ve düzenlendigi tarihten geriye dogru
son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standan forma'uygun belğ, '
5. Ihaleye sadece yerii istek]iler katılabilecektir.
6,. ihale d-okümanı, idarejıin adresinde görülebilir ve 500 (Beş yüz)
Türk Lirası olan Dosya Bedeli
T.C.
Halk
Bankası
Ştrbesindeki T.c. HaikBankasl Bucak Şubesind€ki TR69
P:lligll ^!r:*
0001 2009
3l70 0007 0000 0lI IBAN no' lu hesap numarastna yatırlacatnİ. İlıaİe O"İr.""İ
BuJduı^İli Bucak ilçe Köyleıe Hizmet Götürıne Birliği Başı."rı,ğ
alınabilir,
7. Teklifler ihale saatine kadal Merkez Köylere Hizmet Götürme Birligi "a*.i"ı*.atın
Başkanlığına verilebilecektir.
Posta yoluyla gönderilecek teklifler kabu1 edilmeyecektir.
8, istekliler lek]iflerini, Alahtar teslim verilece-ktiI, ihale sonucu üzerine
ihale yap an istekliye her
biİ iŞ kaleminin miktaİi ile bıı kalemler için teklif edilen birim fiyatlalln
çarpımı sonucu bulunan
loplam bedel üztrinden Birim Fiyat Sözleşmesi imzalanacaktır.
9. Istekliler teklii'ettikleri bedelin o;3 'ünden az olmamaı üzere kendi belirleyecekleri
tutarda g9gigi
teminat vereceklcrdir.
l0. Verilen ıekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 300 Gün takvim günü
olma]ıdır
tl. ihaie dosyası içinde sunulacak belgeler asıl. sueti konacak ise suret evraklara "Aslı idarece
GörülmüştüI" ibaresi ile asıl ev.aklar sunularak tasdik ettiıilecek veya noter tasdikli
belgeieı
konulacaktlr.
l2. İstekliler Konsorsiyum olarak ihaleye teklif velemezler.
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Erol TANRIKULU
Kaymakam
Birlik Başkanı

