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BuRDuR iri vrnn«nz iı-çr xövr,nnn rrizunr cörünnrn sinıiĞi
BAşKANLıĞI:iDA_\

l. Burtlur Merkez Halıcıiar Vefik Kitapçıgit İlkokulu Bakrm Onarrm İşi Açık İhale Usutü il€
İhale Edilecektir. (Birlik İhale Yönetmeliğine tabi olarak Yönetmeliğin 18. Maddesi)

a) Adresi: Burdur İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı /BURDUR
b) Telefon- Faks Numarası: 0 248 233 31 15- L ?48 213 3| l5
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : www.burdur.gov.tr

2. İhale konusu yapım işinin :

a) Niteliği, Türü ve Miktarı: Bakrm Onarım İşi, Burdur Merkez Halrcılar Vefik KitıPÇıgil
İlkokulu Bakrm Onırım işi
b) Yapılacağı Yer: Burdur İli Merkez İiçesi }lahcılar Köyü
c) İşe Başlama'farini: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden ıtibaren 5 (beş,1 rakvirn günü içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin Süresı: İşe başianıa tarihiııden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
3. İhalenin:ı

a) 'r'apıiacağr !'er: Burdur Vatiliği lVIerkez İlçe Köylere Hiznıet Götürme Birliği Başkanlığnda
Toplaniı Salonu

b) iarih,:1o.()9.2022

k.ile{cri
4.1.
4.1.1. Teı..ıif verntıi,e yi:tkıli olduğunu gösteren
4.1.1.l.(ierçek kişi olması halinoe, n,ıter tasoikli
4,|.|.2.'i.i)z,eı kışi olması hatinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyelerİ veya kuruculan İle tiizel
kişiliğiıı yönctinıinciııi<i gilrcvlileri boliıten son tluıuınu irösterir Ticaret Sicil Cazetesi vevı bu

ğcs]c§le!je::ıüıg!l9;ı_[fuğ il.: ;,;ucl kişiliğin ncter tasdi!<lj imza siıI<iiler;.

4.1.2. Şckli ı,c ıçınği İd;i Şaıtıa;n;ı.lc bcliricnc;:, ieklii nıcktabu vc ıki tcklii cctı,ı:li.
4.1.3. İhateltokümarıınqı şltın alııdıfuıdeji-fu]gp.,
4.I.4.,-clıligaı içın33!11ş.,$3hhüınamcsi.
4.1.S.İstekiiııin ortıılt giıişiııı olması halinde sel.,li ;,c içe;iği şa:lna;ı;de bglirtil3n rınak girişim
beyarınameııi ı!e o(ak giişimi oluşturan gerçek vc ıiize^ i<işilıin hcr birinin 4.1.i maddesinde yer aları
belgeltı:i it)ıj .ı Jı,t ler^irnesi zorunludur. İş onaklığının tüzel kişi orlağı tarafindan. iŞ deneyimini
gösterıırı_,L ü.z:.:e sunulan belgeniıı 1üzel kışiiiğin 1arısından i'azla hissesine sahıp vc yapılıcak ihalelere
ilışi<l;, :;ö.:l_,,.ı::!, jıi:l ) tlii'i)r]esi ktıııtlsunJa ten)sije !e l,,'jneııme yerı,.ili olan ortağllıa ait olması
hajir,d,;. ı,u oııtaı,ı 4.i.5 ve 4.1.6 beıdındexı belgeyı de:;iıriaıık z.crunducır.
4.1.6, I u,zel i<i:lı ;ııı.ıliıırl:ın i:; oeııelimı,ıi gösıermek .lzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
lbzia nisse:rrıe sahıı iıriağiııi ııii ojn;ası halinde. ticıııet ve sanayi odası/ticaret oCası biinYeSİnde
bulunaı: tir.:art_.l sicıi rıcınurlüları veya 1,eminli mal,i nıiisavir;ıa da serbest muhasebeci mali müŞavir
tarafiıırran i],,. ilan ıarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarİhten gerİye doğru son bir yıldır
kesintısiz c]ar ak bu şırrtın kotunduğun,r qösteren. srar,dart forma uygıın belge.
4,1,7. '|'tır,ı-, r:i;i taıafindan iş deneyiııini gösternrek iizere. en az beş vıldır o1,5l veva daha fazla
hisscsiııe saiıılı rıirıı,ır rr,,, a mi_i!ıenois ıı-tağ;nın ııııızıni,v91 tıell;esinın çirnulması tluıurr,ur,da: ticaret ve

sanayi odası/,_ıcaret odas! bünyesinrie tııılunaı tıcarel sıcıi memurlukian veya yeminli mali müşaviı Ya
da ser5est inıi.;rseheci ıTt.J]i iııiişavir t_arat-ından, ilk ilan tarihinden sonıa diizenlenen ve diiaenlendiği
tarihten ge.ı;e dı_ığrı; s<ın iıes yıldır kasinlisiz <ılarak bu sanııı kcruncluğuırıı gösteren 

'[ıelge.

4.2. Niesieki ve Tekııik J,eıerliğe iliskin belge|er vt bıı belgelııriıı taşımast gereken kriterler:
4.2.1- {; oı.,ııeyinı belgeleri:
Son .]ı] l,esj .vıi içiııd,: tıidt]l ı§:ereı,. [,iı, s,-,zlı:şıı:,e ka;rszııi:ınd;i iaalıhüt .diieil ı,e teklif eJilcıı bedelin %
50 o,,ıiiı:ııJ,ii :__ı ıılı,,uıı,ıı i:z.ıre iıııic xtrn..su iş ,ı;y, lıeo.r-eı, işlere i!işkin is donel'irnıni gösteren

belgei.ı.

l]t,ali:i i :t',0
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.1.2.jZ" Bu ihalede benzer iş ,ılaıak liahul eclilect,k işler:

i1.0(i.20,1 ,aı-ilı ve./96l Sayılı l?.cs,ı,i Gazclece ,ayıtn]aılan t'ap,ı,ı iş,er,ııoe iş l.ıeneyiminde

İ_ı"gerı tn,l,.,üec"k Bcnzer işlere Dair |eoliğ" 'ı.le yer alaıı tıeıızer İş Üuı ııpiarııidııı (i}.1 ııi. GruP: Bina

İşielı D€rızeı iş crlararr kabiıl eıliıecektır,

4.2.3.Beızerişedenksayılacakmüheııdislikve.i.amimırilktıiilıiın!eri:
inşaat \lüendisi ve},a Mİnar
5. İhaleye sadeoe yerli istekliIer katılabilecektir
6. Ihale doküma:İı, idarenin adresinde gör.ılelıilir ve 250,00 (ikiyüzetti; Türk l,irası olan DosYa

Berleli Birliğin Burrlur T.C. Halk Bankası Şubesindeki TR89 0001 2009 3160 0007 0000 34 IBAN
nolrı lıesap numarasına yatırılacak(ır. İhaıe dokümanı Kö1,;ere Hizme( Götürme Birliği
Başkanlığında görülebilir ve aynı yerden salın alınabilir,
7. İekl;fler ıhale saatine kadar Üerkez Ktivlere Llizınet Gajtürme Birlilii Ba,;kıınlığına verilebilecektir.

Posta yoluyla gönderilecek teklifler kabul edilmeyecektir,

t. İstetliler te-kliflerini. Biuıı _Eualiar_ızçıııdçı_ıs19ç9kJçdiı__İhale sonucu üzerine ihale yapılan

İ*"ı.ıiy", birim fiyat teklif ceİr"Ga" yer alan i:i kaleminin miktarı ile bu iş kalemi içirr teklifteki birim

iivu,.r" çu.pr-ı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden Birim Fiyat Sözleşmesi imzalanacaktır,

c. istekliıerleuif ettikleri bedelin o/o3'iinı,len az olmamak üzere kendi helirleyecekleri tutarda g9§l§l

!93q!g! vereceklerdir.
frTİİıen ıekıiflerin gegerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yiizelli 1 takr iırr günü tılmalıdrr.

10.01. Geçici teminai mektubu verilmesi halinde süresi en ız |4.03.2023 tırihine kadar geÇerli

olacaktır.
11. ihale dosyası içinde sunulacak belgeler asıl, sureti konacak ise suret evraklara "Aslı Idarece

Görülmüştiiı,, ibaresi ile asıl evraklar sunularak tasdik ettirilecek Veya noter tasdikli belgeler

konulacaktır.
12. Bu ihalede, işin tamamı için teklif ı,erilecektir,
13. İstekliler Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler,

14. ihate dokümanııda belirtilmeyen hususlara ilan metninde yer verilmemiştir.

Burdur Merkez İlçe Köylere
Hizmet Götürme Birliği


