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BURDURVALiLiĞi

Merkez ilçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği

Sayı :E-96544664-000-\7974
Konu : İhale İlanı (Sakarya İtkokulu Bakım

Onarım İşi.)

DAĞITIM YERLERiNE

Bu-ı,Jı_ır Merkez Sakarya İlkokulu Bakım Onarım İşi'ne ait ihale
gönderilmiştir.

İ[anın, Kaymakamlığınız irıternet adresinde ve ilan panosunda,

I]9 _a9 ),022

ilanı i li ş ikte

08.09.2022 _
16.09.2022 tarihleri arasrnda yayrnl ar.rr:.,ısııı ve ıutarıağınrn Biriiğimize gönderilmesini rica
ederim,

Ek: İlıalc İlanı 2 Syt-.

Dağıtım:

ÇAVDiR i-i, n lAi3ilLIĞI
ÇELTİK(;i Ii,\YMAKAMLIĞI
GöLHiS,\R KAY},4AK^.Mli.IĞI
KARAMAN Ll KI.\,MAK-A ML l1il
KEMERKA\I4AKAMLIĞI
TEF ENNI KA\'}VIAKAMLIĞI
YEŞiLOVA KA yiVA KAML lÖ l

AĞLASIIN rı{Y\4,J«N,tLIĞl
ALTI].|11. I]-.ı ;(-.'t'NI/\ r_A\,ILIĞI
BUc_{l{ ti,l.! \,1l\ j(..A ]üLIĞI

Ahmet MAiLOĞLU
Val! a,

vali yardımcısı
Birli< Başkanı

ç{lı tJyral

lJ(ı belPc. gil! atr!i eli)k-.roııl ,ı,lı ıl( iı!lıianlnlşllr
Dosulama Kodu: Gf}f'1r]-_3 6,nu4 2-P3ALHP-nweoE2 -ıHOtqtLJ f)oğr.|rl?dnaLinkl: huDs://u/w|r.ıüfkiye.goy.t,'icislefi-eb:ıs

Telefon No: iak§ No
e-Posta: iniemct -,a or 9! i] *, ,! v/, icüsl3].]. g(,\ , İ
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iHı.ı-ı iıaNı

suRDuR ili MERKEz iıçn xövı-nnB rrizıtnı cörünıvıı siRliĞi
nışxıNı-rĞrıvnıN

1. Burdur Merkez Sakarya İlkokulu Bılom Onarrm İşi Açık İhale Usulü ite İhate Edilecektir.
(Birlik İhale Yönetmeliğine tabi olarak Yönetmeliğin 18. Maddesi)

a) Adresi: Burdur ili Merkez ilçe Köylere Hizmet Götiirme Birliği Başkanlığı /BURDUR
b) Telefon- Faks Numarası: 0248233 31 15 C 218 233 31 15

c) Elektronik Posta Adı"esi (varsa) : www.burdur.gov.tr
2. İhaIe konusu yapım işinin :

a) Niteliği, Türü V; Miktarı: Bakrm onanm lşi, Burdur Merkez Sakarya İlkokuIu Bıkım onarım İşi
b1 Yapılacağı Yer: Burdur İti Merkez İ|çesi
c) İşe Başlama I arihi: Sözleşmenin yapıtdığının teblig tarihinden ıtibaren 5 (beş) taxvım günü içinde

yer tesiimi yapııarak işe başlanacaklır.
d) İşin Süresi: işe başlama tarihinden itibaren 60 (ıltmıs) rakvim günüciür.

3. İhalenin;
a) Yapılac;ığı Yer: [lurdur Valiliği ülerkez İıçe Xıı.' lcrc l{izmet Cö'türme Birtiği Başkanlığında

Toplantı Salonu
b)'t arihi:16.09.2a22
c) Saaıi: l C:15

krilerler:
4.1.!t
4.1.i. -iexiif vt:rmeye ;,etkili olduğunu göstereı Sirbüled
4.1.1.1.1',eı ı,t:i kişi ,_..!rıa::ı ıalin«ıe, rroie^r ıasdikli İınza beyınnamesi.
4.1.1.2.'I i,izeı kışi olması halinde. ilgisine gört: tü:ztıl kişitiğin ortaklan. üyelerİ veya kurucıları İle tiiael
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veYa bu

bgru_§!ıııls_riıiLcJç_n bc|eeler ile tüze! )<işiliğin noter tasdik]i iınza siıküleri.
4.1.2.ilı:.l.li;ci;ıriğ;ic1"-.lşlatıanıı;ic'ı;clirlcnciiig'1@
4. 1.13. ihale_dgbjim_aıılrruı_ıalıı_ı_a!p1d.]ğ!Ed4il_bç!se,
^ 

,l ı ,-1, ı._^.. ._.-.,-9,:]. . .*^..ı.. ı.-i. _ !.ll, ru( , Y,,,_ggl§_g!g4!!ı4]!4g§İ!ı
4.i.S.İsteii)iniıı ortıık ıairısıim oiniası l,,alino,: ı,-lii: ic içc;i6,i şzıı'tnanı;dç b,:liı;]rn onak girişİm
tıeyannam.:.,i i]* t;,rtak girişinıi oiuşturan gerçek vc tıizcl kişilcrın ncr birinin 4.1.1 maddesinde yer alaıı
belgeled a}fj .ı,vrt verilmesi zoruıilutiur. İş onaklığırın tüzel kişi ortağı tarafindan, iş deneyimini
göstormelı üzt:re sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hisscsinc sahip vc;;apılacak ihalelere
ilişkı;ı :;özlı1;;ı,:lcr;ıı },iirıt,;lmesi konrsunda tı:nsi]e ıe yiinelıme yeıiiili o[an ortağlna ait olmasl
ha]irıt]i:. ,_, u crtıı,, ıt.i.5 ve 4.t.6 beııtiındekı belgeyi de surııııl,, zcrunducır.
4.i.6. l.ızcl 11i,,ı :iıı,ı,..'ı':;ıı l,ın iı; .';,.]ı.:.. iıı,,,ii göı,-:ı-_ı,:l, -:_,re sunularr belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
f'azia rıü)s(]ı;ne sal;ı;; o;"tıığııra itit (J;n)al,ı halinde. ticaret ve sanayi odası/ticaret odası biinyesinde
bulurrıiı: lıı;ır,çi sicij :ıı,ı" ııı ı lut,]arı v.:1,*. 1,emi:ıl; ır a.ı ıı iis.aviı .,,a !İa serbest mdı-ıasgbeoİ ınJlİ müŞaÜr
taralıı;ı.i.ın i.,,. iian raı,ihırıdet1 soı[a düzr:nlenen ve düz"nlcndiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz ııjarzü bı.ı sattın korunduğunu gösteren. standart forma uygtuı belge.
4.1.i. '|'i'ız.zı x j;;i taıarından iş denel,imini giistermek iizere. en az beş yıldıt % 5 1 veya daha fazla
hissc:;in,: ..ahi]ı ııirr.,:ı r,..",:ı ınii|,ıe r,rii. ,) 1ağının ıı-,,ı,z_ı. jız:,1 bt (;;esinın ıunılması tlururnunda; tiCaret ve
sarrarı ;,:Jasıı,., carel odasI bünyesir,de b,.ıhırıan ticıret sıcıi memurlukları veya yeminli mali müşavir ya
da s(jl,b(:. ı ;1,1i.;1ı 11[16.1: ır,,ı,i rısıı,r ııı.;ıtindıın. i.iı ilaıı tarihinden sonra diizenlenen ve diizenlendİğİ
tarihten gerı."e dlığrı_ son iıcs vılcıı kesiıtisiz ıı{arıı',.. ],ı;, ıiıtrtııl i,crunduğr,ıırı gösıt,reıı be)ge.

4.2. Niesieki ı,e rekııil< 1,ı:rerliğe iIişkin belgeler ve lıu belgelıırin taş|mast gereken kriterler:
4.2.1 . lş deneyim belgeieri:
Son on beş yıl içiııde bedel içeren bir si)zleşrne
50 o,:ınıııdiııı :ız olıı,aıııajı iizere iiıaic ı<onusu
beigeicr.

kapsaırıındıı taahhüt edileiı r,e teklif ediien bedelin %
iş \eyi] t)ciı.zeı işiere ilişkin iş deneyimıni gösteren



{,.2,]l" Bu ihalerle benzer iş olarak kahul ctlilccti.', işlerı

i 1 .L)6.2ü, 1 tal iti ve 2 79]6i Sayltı Res,ıi Gazcteoe ,a]/llnli.iıian } iıp,ı jı iiı(,l ünce lş l_ıeneyiminde
j"ı,.rffir,İ".* tı*rıze. şl"te'urir 

,ı eııliğ" ,ue yer aıan Benzer iş Cırrı.ıp;ariıitiaıi (B; ıı{, Grup: Bina

işieıi iıcnzeı iş cıiarak kabul ediıe,:ektır.

4.2.3. Bıenzeı, işe ılenk savılacak müheııdislik vel,a nıiıuarlıl< fuiilümieriı

Elektrik Miüendisi, Elektrik ve Elekttonik Miihendisi

5. İhaleye sadece yerli istekliler katı labilecektir,

6. İhaie dokümanı, idarenin adresinde görıiiebit,ir ve 250,00 (ikiyüzelli) Türk l,iı ası olan DosYa

Reıİeli Birliğin Burı|ur T.C. Halk Bankası Şubesindeki TR89 0001 2009 3160 0007 0000 34 IBAN

nolıı hesap numarasrna yatırlacaktır. İhrı" dokü."nı Kö1,!ene Hizmet Götürme Birliği

Başkanlığında görülebilir re aynı yerden satın aiınabilir,
7" Tekljiler ıhale saatine rudaI Ü"ri., Köyltre l{izmet (jiıtünne Bitliiii Ba,şkınlığına verilelıilecektir,

Posta yoluyla gönderilecek teklifler kabul edilmeyecektir,

t. iri"tıiı", tJtıin".ini, Biıintı_Eiy_aual_uzçrııdç:ı-vçr_cs9t!çrdir.--ihale sonucu üzerine ihale YaPılan

İ".tiil,". ti.i. nyat teı<ııt cJrreffi:l" r;; i, krı"minin miktarı ile bu iş kalemi için teklifteki birim

i;;;;;çr.pr.ı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden Birim Fiyat Sözleşınesi imzalanacaktrr,

9. istekliler teklif ettikleri tedelin %3'iın<len az olmamak üzere kendi belirleyecekleri lutarda gg§
lgpqin4! vereceklerdir.
]biĞiı"",.ı.ıiflerin geçerlik süresi, ihale tarihinclen itibaren 150 (ytizellit takviın güriü oImalıdlr,

i0.o1. ceçıci teminıimektubu verilmesi halinde süresi en ız |4,03,2023 tarihine kadar geçerli

sunulacak belgeler asıl, sureti konacak ise suret evraklara "Aslı idarece

asıl evraklar- sunularak tasdik ettirilecek veya noter tasdikli belgeler

12. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir,

13. İstekliler Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler,_

iı. it 
"ı" 

dokümanında belirtilmeyen hususlara ilan metninde yer verilmemiştir.

olacaktrr.
11. İhale dosyası içinde
Görülmüştür" ibaresi ile
konulacaktır.

Burdur Merkez İlçe Köylere
Hizmet Götürme Birliği


