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Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği

Sayı :F,-96544664-000-17931
Konu : İhale ilanı (Cumhuriyet İlkokulu Bakım

Onarım İşi.)

DAĞITIM YERLERİNE

Bur,lııı 14erl<ez Cıımhuriyet İlkokulu Bakım Onarım İşi'ne ait ihale ilanı
gönderilmiştir.

İlanın, Kaymakamlığınız internet adresirıde ve iları panosunda, 08.09.2022 - l6.09.2022
arasında yayınlanmasınt ve tutan.ığıııın birliğimize göncierilmesini rica ederim

ilişikte

tarihleri

Ahmet MAiLOĞLU
Vali a.

vali yardımcısı
Birlik Başkanı

Ek: ihale i;:ılıı 2 !1i'.
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Te|efon No: l'ak t No:
e-Posta: İntem9l Adre"i lut Lcisle!!,a_v_ğ
Kep Adresi: iclslerlbrlaniigi/ghso t kep.tİ

Bilgj için: Seyhan AYAN
Büro Gö.evlisi

Telefon No:
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l. Burdur Merkez Cumhuriyet İlkokulu Bakım Onarrm İşi Açık İhale Usulü ile İhate
Edilecektir. (Birlik İhale Yönetmeliğine tabi olarak Yönetmeliğin l8. Maddesi)

a) Adresi: Burdur İli Merkez İtçe Köylere llizmet Götürme Birliği Başkanlığı /BURDUR
b) Telefon- Faks Numarası: 0 248 233 3l 15- C 243 233 31 15
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : wwıv.burdur.gov.tr

2. İhale konusu yapım işinin;

. 
a) Niteliği, Türü ve Miktan: Balam Onarım İşi, Burdur Merkez Cumhuriyet İlkokulu Ba|am Onanm

Işi
b) Yapılaeağı 1eı:ıJuı,duı İ,i lrlerkez. liçesi
c,) İşe Iiaşlarııa 'l'ıari,ri: Sözleşnıenin 1apıldığınırı tebliğ rarihiııden itibaren 5 (btş) takvim giinü içinde

yer teslitiii yapilarak işe başlanacakı"ır.
d) İşin Süı,esi: İşe başianıa tarihiiıder, iıibareiı 90 (doksan) ıakvım giinüdür.
3. lhaleııiıı:

a) \'opil:ıcağı \-er: l}ur<luı, Valiliği Merkez İlçe Kö1,|ere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığında
Toplıntı Salonu

b) Tarihi:16,09.2022
c) Saati : 1l:45

4.1.
4.1.1. Tel<iif ,ıenneyr, yetkiJi olduğurıu gösteren
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli
4.|.|.2;Iiizeı kışi olması halinde, ilgisine göre tiizel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kuruculan ile tüzel
kişiliğin i,5netimintieki görevlileri belirten son durumu gösteriı Ticaret sicil Gazetesi veva bu
husus}arteıısilr ı_den bslgeler ile tiizi:l kişil;ğin noter ıasdikli inıza siıküleri.
4.1.2.l;cllli.'eiç,:rığiicıriŞıtna:nsdebclirlcırcr.@
4. 1 .3, jh,]lejJık]!!Jqag]un_sg!!_e_L4bcr!ıds!ı b*gc..
4. l .4. .- ı, : ! i,:ıı tş t ri_4!1,t J._!si!n h fuE!:iiı
4.1.5. İstei<j.ıin iırıat]t qjrışıiın ohıiası h,ıIinde ıiel,.li 

"e 
içe; illj şartnamJde büli:"ı;]en (fiak girişim

beyaınaniesi ı]e ortak girişini oluşlurarı gerçek vc tüzcl kişilcıin ner birinin 4.1.1 maddesinde yer alan
belgeleri ayn a]/n ı,erilmesi zorunludur. İş onaktığının ti-lzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini
gösteıınek i,izerc sunulan belgeniır 1üzel kişiiiğin yarısından fazla hisscsine süip vc yapılacak ihalelere
ilişki;i,ı.-,.:i-,,1i.ı:l.:r;ıi 1,u;-:,-|mesi konıısun<la ıemsiie ve yönetıme yerkıli olan ortağına ait olması
haljnd,;. ou orıaK 4. i.5 vo 4.1.6 beırdındekı belgeyi dc siinmak zorundaoır.
4.1.6. lı.ı.zel :<i,;i ıa;;;iin<|:ın i:;;;ııclini;,;i iıii.]i(i-ı;.i, uzerc sunulan belgenin, tiizel kişiliğin yarısından
fazla ııissı::;ne sahiı <_;riağıaa ai| oj;nası halinde. tıcaıet ve sanayi odası/ticaret odası biinyesinde
bulunan ticarrı sicii rnemutluklaı,ı vel,a yeıni:ıli nıaj! nıiisavir;ıa da serbest muiıasebeci mali müşavir
tarafincitın ij.< iian tarihinden sonra diizen]enen ve düzeniendıği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz oiarak bu sartın korunduğunı.ı gösteren. standart forma uygun belge.
4.1.7. '|'ilze\ x:ı.i tararından iş deneyimini göstermek iizere. en az beş yıldır Vo 51 veya daha fazla
hissesine s;iüıl,ı nıirı:r \1)}ı ınüheıdis ıı-tağııın ın()z,fni.;et tıeigesinın sunulması tlrıruıriunda; ricaret ve
sarıali ,ıdası/üt,aret odasr bünyesinde hıılunaıı ticarti siuıi memurlukları veya yeminli mali müşavir ya
da st;ı:'ıe:i ı n ı:i,it: t:i,tıcj ır.ıii ı,usııir tı.ı.ııfirıdan. iik ilan tarihinden sonra diizenlenen ve diizenlendiği
taıİhten 1ı.e ı_"e dı-ıilr,-. s<ııı iı;;ş 1ılclıı: kesıntisiz._ılaraj,. bu ];ı,ıın i(crundüJğurıu gösiereıı belge,
4.2. ıVesi*iri ,ıe Tekııik yeıcı{iğe ilişkin belgeler ve tıu beigeleriıı taşrmısr gcreken kriterlerı
4.2.1. {ş deneyim belge}eri:
son on beş .yıi içinde bedel içer,.-n bir sözleşme
50 oranınd..n :ı;ı oitıiarn.r]1 iizere iirale konusu
beigeieı,.

Sirküleri.

kapsaırıında laalıhüt edilen ve teklif edilcn bedelin %
iş rcya tıen;ztr işiere ilişkin is deneyimıni gösteren



.1.2"12,. Bu ihıleıle benzer iş olarak kabul etlilece,}< işler,

i i.06.2d; 1 iıuilı ve 2 /96i Sayılı Reı,ııi ijazeteoe 1alııniaııarı ı'aplııı İş,erinoe İş Lıeneyiminde
Değer!:ndiıı lecek Benzer İşlere Dair'Ieoliğ" 'oe yer alaJı Beıızer İş üurı.lplaı ındaıı (B; ııI. Grup: Bina
İşieıi berı,,eı i; cılarak ktıbul erliiecektır.

4.2.3. Beızer işe denk sayılacak mütıeııdislık veya minrırlrk bölüıııieri:
İnşaal Miihendisi veya Mimar
5. İhaieye sadece yerli istekliler katı labi lecektir.
6. İhale dokl,imanı, idarenin adresinde gön)lebilir ve 25{),00 (ikiyüzelli) Türk l,iı,ası olan Dosya
Bedeli Birliğin Burdıın T.C. Halk Bankası Şubesindeki TR89 0001 2009 3160 0007 0000 34 IBAN
nolu hesap numarıstııa yatırrlacaktrr. Ihale dokümanı Köylere Hizmet Götürme Birliği
Başkanhğında görülebilir ve aynı yerden §atın alınahilir.
7,, Tekl;fler jhale saatiııe kadar Metkez Kiiylere Hizmet Cjötürme Birliği Başkıınlığ:ıa veri lebi]ecektir.
Posta yoluyla göndeıilecek teklifler kabul edilmeyecektir.
8. İstekliler tekliflerini. Biriıu_fi:ıalla.i._üz9rijldg]r_Jelça9!1crdıL_ İha]e sonırcu üzerine ihale yap an
istekliye. birim fiyat teklif cetı,elinde 1,er alan is kaleminin miktarı ile bu iş kalen,ıi için teklifteki birim
fiyatının çalplml sonucu bulunan toplam bedel iizerinden Birim Fiyat Sözleşmesi imzalanacaktır.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda gg§
(91q!4g! ı,ereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüzetlil takvim güıü olmalıdır.
10.01. Geçici teminat mektubu verilmesi halinde süresi en az 14.03.2023 tarihine kadar geçerli
olacaktır.
tl. İhale dosyası içinde sunulacak belgeler asıl, sureti konacak ise suret evraklara "Ash İdarece
Görülmüştiir" ibaresi ile asıl evraklar sunularak tasdik ettirilecek veya noter tasdikli belgeler
konulacaktır.
12. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
13. İstekliler Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14. İhale dokiimanında belinilmeyen hususlara ilan metninde yer verilmemiştir.

Burdur Merkez İtçe Köylere
Hizmet Götürme Birliği


