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BURDUR il-i BUCAK iLçE KöYLERE HiZMET GöTüRME BİRLiĞİ

BAŞKANLIĞINDAN

BURDURil-i BUCAK iü,çEsl KIZILKAYA iLKöĞRETiM oKULU GüÇLENDiRME
BAKIM ONARIM İŞİ

l. Burdur ili Bucak ilçesi Kızllka}a ilkokulu Güçlendirme Bakrm Onarım işi Açık ihale U'ulü
lle lhaIe EdileceLtiı. 1Birlik Ihale Yönetmeliğine tabi olaIak yönetmeliğin 18. Maddesi)

a ) Adre_si : Burdur ili Bucak ilçe Köylerine Hizmet Götürme Koruia Birliği Başkanhğı /BURDUR
b ) Telefon - Faks Numarası : 0 248 3257309
c ) Elektronik Posta Adresi ( l arsa, : bucakj,oylerehizmeı@hoımail.com

2. ıhale konu§u }aplm işinin
a ) Niteliği, 'füIü ve Miktarl : Güçlendirme işi
b ) Yapılacağl Yer : Burdur İii Bucak ilçesi
c ) lşe Başlama Tarihi : sözleşmenin yapıldüğının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi

yapılarak işe başlanacaktır ,

d ) işin süresi: l50 Takvim Günü
3, Ihalenin

a ) Yapılacağı Yer ı Burdur İli Bucak İlçesi Kaymakamlık Toplantı Sa|onu
b ) Tarihi: 25.03.202l
c ) Saali: tl:3{)

,l. lhaleye kahlabilme şartları ve istenilen belgeleı ile yeterılı.-egerıe"airmeslodi ufiiianaoı.
kriterlerj
4.1, lhaleYe katllm! Şart|arl ve isteni|en belgeler:
,1,1.1.'lebligat için adres beyanli ayrıca irtibat için telefon numa.asl ve faks numaıası ile varsa
elektronik posta adİesi.
4.1,2 Mev./uaıı geregi la) lıIt o.dugLü Ticaret ve/ı eya sa4ayi odasl Be|ge§i.
4.1,.2.1, Gerçek kisi olması halinde, tlk ,l", ,"y" ü"l.;,,h,"ın ı1lii;iibulunduğu yılda alınmış,
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili meslek odasına kavıtlı olJuğunu göster;
belge,
,1.1.2,2. Tüzel |dşi.olma§t halinde, n]evzuatü gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlt bulunduğu Ticaıet
ve/Veya Sanayi odasından ilk ilan vela ihale tarihinin içeıisinde bulundugu yllda alıniıış, 1!!9|ki§iliğin sicile kayıth olduğunİ dair belge
4.1,3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Bevannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1,3.1. cerçek kiŞi olması halinde. noter tasdikli imza bevannamesi,
a:l1?: Iİ1.1 kişi olrnası halinde, ilgisine göre tiizel kişiliğin ortaklan, üyeıeri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son duumu gösterir Ticaret sic dazete§i veva bu
hususları t€v§ik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.],4, 5355 sa}ıh Birlik ihale Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birincirlkra§lnln (a), {b), (c}, (çl, (d) ve (fl
bentlerinde sayllan durumlarda olmadlğlna dair taahhütname.
4,1.5. Şekli ve içeİiği idaıi Şaıtnamede belirlenen tqk]if mektubu.
4.1.6. lhale konusu iŞin tamamt veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
4.1.7. lhale dokümanrnın §atln alındlğına dair beleo.
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşrması ger€ken kriterler:
4.3.1 Iş deneyim belgeleri:
lsteklinin, son beş yll içinde bedel içeıen bir sözleşme kapsaııında kabııi işlemleri tamamlanan ve
teklif edilen bede]in 9'u 10 oran,',d,ai az olmaınak üzere, kamu veya özel sektöıe ait ihale konusu iş
veya benzer işlere i]işkin iş deneyimlerini gösteren belgeler.
4.3,2 lseklin in. oıganizasyon )apısı ve peısonel durumu ile kaliteye ilişkin belgeleı şekli ve içeriği
Yapım lşIeri lhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve bu işe ait ida şaıtnamedi belirtilen, sayı ie
nitelikteki Teknik persorıeli inşaat mahallinde bulundrıracağına dair Teknik per§oDel Taahhütnamesi
ve teknik yeterliğe ilişkin belgeleıi (diploma vb.)



Bir adet İnşaat Mühendisi ,Mimar

1"';:.,,r_1_111*_9:'],1,lu y.yo'"" için benzer iş olarak kabul edilecek işıer; Yapı işlerinde işueneylmlnoe 0ePerlcncllrılecek benl(r işlere dair ıebliğde yeralan bl.b2vb grubu işler.

l;],1 'jril^|_ı 
,_"_r:]hili 

], 
denelimini go.ıermck ü)ere sunulan belgenin. İlzel kişiligin yafısındanlazla nllseslne sahıp ortağlna ait olması halinde, 

- 
ticaıet ve sanayi odasl/ticaret odası biinyesinde

|"ilş*l.,u,::'l l|l1r]rllan vel.a yeminli mali mtlşa,ir ya Ja"s.,U""İ'.ulu..U".i .ali .iiş-i.tamllnoan ııK ılan tarıhınden soffa düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye dogru son bir İldırLesinıisiz oIaral bu şanln korundugunu gösıeren. sıandan forma- uyeun belĞ. 
'

5. lhale)e sadece )erli isıekliler kaİllabilecekıir.
6.. ihale dokümanı, idarenin adresi[de garü]ebilir.r'e 500 (Beş yüz) Türk Lirasl olan Dosya Bedeli
^Bj:'jgi1_1._"* 

T.C. Halk Bankası Şubesindeki r.C. İalİt nanl<ası Bucal< Şubesindeki TR6l0001 2009 3t70 0007 0000 0lI ,BAN no, lu hesap nr-u"u.,n; 

';i,;,i;;kr;. 

İh,i;;;;ü;;;,
BuJdur^ili Bucak ilçe Köylere Hizmet Götürme B'irliği Başıuoırğ ,a.".iro", .atın alınabilir,
7, Teklifler ihale saatine kadar Merke7 Köylere Hizmet C6tuıme Bi.liji saffiı,g,na r"rilebilecektir.
PUsıa )olu) la gönderilecek ıeklifler tabul edilmeyecekıir.

İ:"'::\.lf:l:1|n:]:.! 443!le4§!gj§4&tr_ifu lhale sontıcu üzerine ihaIe yapllan istekliye heIolr lş (,llemlnln mıklarl lle bu kalemler için ıeklitedilen birim fiyatlarln çarpımı sonucu brılunanıuplan] hedeI üzerinden Birim til aı Sözleşmesi imzalanacalüır
9. Istekli]er teklif eltikleİi bedelin o%3 'ünden az olnıamak üzere kendi belirleyecekleri tuta-rda gg§i§!tcminat vereceklerdir.

lP;J:ll* teklifleriı geçerlik süresi. ihale tarihinden itibaren en az 300 Gün takvim giinü

!l. İhale dosyası içinde sunulacak belgeler asıl, sureti konacak ise suret ewaklala ''Aslı [dareceGörülmiişlür" ibaresi ile asıl evraklai sunularak tasdik ettiriıecet ve| noter tasdikli belgelerkonulacaktır.
l2. jstek]ileı Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezleı,
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Erol TANRIKULU
Kaymakam
Birlik Başkanı


