,

T.C.

BUCAK İLÇESİ VE KÖYLERiNE
HLZMBT GÖTÜRME BİRrİĞi
BAŞKANLIĞI
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BUCAK

2022 Köy yolları parke projesi kapsamında Birliğimizce yaptınlacak Bucak İlçesi
mütelif köylerde 27 .550 m2 Kilit paıke taşı Yaplm işi ihale ilan metni yazrmrz ekinde
gönderilmektedir.
Yazı ekinde gönderilen ilan metrıinin 3010612022 i|e 07107 /2022 tarihleri arasında
Kaymakamlık intemet sitesinde ve ilan tahtasına asılarak ilan edilmesi, ihale giiniinden önce
iları tutaıağının gönderilmesinin teminini;
Rica ederim.
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Köy|ere Hizmet Götürme

Telefon:

:

o 248 325

Birliği
19 Bucak

73o9l

Ayrınıh bilgi için irtibar., cemalACAR

Kaymakamllk

Binasl

8irlik .Yaz.iş.Müd.

email:bucakkoylerehizmet@hotmail.com

irr,ırr,ı il,aur

BUCAK KAyMAxenır;Ğr

KöyLERE rrizııpr cörünırn
siRr,iĞi neşxıNr,rĞııvoıN
- .l-Bucak İlçesi; Bucakilçesi mu_htelif köylerde 27.550 M2 Kilit parke taşı yapım işi
Aç* ihale Usultı ile ihaıe paiıeiektir. (Birlik ihaie Yonetmeıigine tuuı.ı'*ut-yoİ"İ"rİİi5n
18. Maddesi)

: Bucak
)4q."!i
b

3

İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

ll

) Telefon - Faks Numarası : 0 248 325
OS - Zea lZSlS M
c ) Elektronik Posta Adresi : bucakkoylerehizmet@hotmail.com
a)

2.İhale konusu yapım işinin
Niteliği, Türii ve Miktan ı 27.550 m2

Yer : Bucık İlçesi Atkaya, Avdancık, Beşkonak, Boğazköy,
Çobınprnar,
F,lsazı, İncirdere, Karaot, Kuşbaba, Seydiköy,'Yüreğil
,Ü;kütııi ,.

b) Yapılacağı

l"r"lt"_,
Cami Mıh. kilit parke yıpım işi
c ) Işe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yaplldığrnm tebliğ tarihinden itibaren

teslimi yapılarak işe başlanacaktır
d ) Işin Süresi : Yef tesliminden itibaren 90 gi,in içinde tamamlanacaktrr.
a)
b )

ro"r"ıı..

10 giin

içinde yer

3.İhalenin
Yapılacağı Yeı : Bucak Kaymakamlığı Toplıntı §alonu
Tarihi - Saati : 08.07,2022 saıt 11:00

grupları ıçın ıııaleye t@
_._4.Bütün iş
yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İhıleJe katılma şartlırı vj istenilen belgeler:
1.1.

1- 1 , Tebligat i9in 4dres bevanı: ayrıca irtibat
içi-n telefon numarasr ve faks numarası ile varsa
elektronik posta adresi.

4,

a..!.2^.

gereği kayıtlı olduğu Ticaret velveya Sanayi

Odası Belgesi.
!,ıle;ızu!ı
4.l..2.l.Gerçekkişiolmasıhalinde,iıki@nduğuyıldaalınmış,

ilgisine göre Ticaret velveya Sanayi odasına veya ilgiIi meslek odasına kayıtlı
belge.

"ıd;ğJ";;r;;'

4,|,2,2.Tnzd kiŞi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi odasından ilk ilan veya ihalJta.ihinio içerisin-de bulunduğu yıIda
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
"ı,n;;ş:;;;a
4.1.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu göster_en-iTızı Bevannaınesi vevı
imza Sirküleri.

4.l.3.l.Gerçekkişiolmasıhalinde,notirtasdik1iffi
fÇ'iilfri l

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, i!_gisine gore ttızil
, üyeleri veya kuruculan ile
tüzel kiŞiliğin Yönetimindeki görevlileri beİirten son dururİu goste.i, rı.lr"t
sı*İ Ğ-roİ".İ""", u,
hqsusIan tevsik eden, belgeler ile ti,lzel kişiliğin noter tasdiki-i imza sirküleri.
ve içeriği İdari Şartnamede belİrlenen tektif mektubu.
1 1 1 Ş"l li
4.I .5. Şekli ve içeriği idari Şartnamede b"üirlenen
Çf,İI-61İİT
konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
1 l 1lr|".
4. l .7. lhıle dokümanının sann alındığına dair belee.
j J | §lrılı_.la.ğu veya h_issedan buüundugu ttlzel kişilere ilişkin bevanname.
+,l,Y, l uzel K!Ş| ısteklı ıarafindan sunulan iŞ deneyim belgesinin, ayııı
tüzel kişinin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması ha]inde sunulacak iş dJıeyim İjg".i"in
t"rk";i"İr"İ

!

kulIandırılmavacağııa iliskin taahhütnıme.

İ;;'

İ*#:İ"" "

Teknik yeterliğe ilişkin belge|er ve
bu belgelerİn taşıması gereken

4,2,1, iş deneyim belgeleri: İstekliler
son l5 yıLiçince yurı,içinde ve yurt dışında
kırmu veya
özel sektörde sözleşme bedelinin
*Y" ioli"(İiii ilıiı orrrrau'r.""ı.i.li'aŞi}r.
50 oranında denetlendiği
"n
ytın"ttğiia"*".-lrr".ilr;, t*rilaiı",Iii"iJiTrİl,]'u "n
".y.ıuı
r.r"
denJyimli gösteren belgeleri sunmak
zorundadır.
T ,,",,§lckllrun
urgarııza§von yaplst ve personel durumu
iÇeriği YaPım İŞıe'ı iı,aıeıerı ÜyÖlP-"To""*.Ü;;1" ile kaliteye ilişkin belgeler Şekli ve
işe ait idari
u.id" beiirtiıen,
sayı ve nitelildeki Teknik Persorıeli
ı"ş*t -uıruiliİa" iuı*a*u.ugrrra şu.t
dair Teknik Personel
Taahhüınamesi ve teknik veterliğe
lllşlİi, t.İg.l.rİ'İİ]rİ"r"
(*'P'\,
rr.l
o---"
a) Aıahtar Teknik Personİl isten-i
lmeİ<ted ir.
b) Teknik Personel:
1) İnşaat Mühendisi
2) Topograf
3) Tesisat Ustası

l.;rı*:!l'*li

4.2.3. Bu ihalede benzer iş olarak
kabul edilecek işler;

l1,06,20ll tarih ve 27961 sayılın"r-i
c-.i"a"'}"yi.ı-g, -v"pım lşlerinde benzer iş
gruplan tebliği"'n de vavınlaııan
raı aıtyapi ışıeri"İ."'a,'ıu ve A./IV Grup yapımıı
n
belgelerdir. r'c"çıii l,"'[..i,İuuİu yup,ın,,ş
işı",in',o',iJ'ea-iş

ÜiİİjğTlJil:İeden

Aynca inşaat Miihendisliği ihale konusu
iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.
4,2,4"Ekonomik ve mali veterliğe ilişkin
belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
Teklif edi,en bedelin % ı'unai,
.ı."-?i.'-*"r",'iJteHi tarafinaan belirlenecekkriterler:
tutarda
bankalar nezdindeki kullanrlmamıi
nak;G#;i'ö
kullanlmamış
teminat
mektubu
kedisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli
,.yu yub'*", bankalardan alınacak belqelerin
(standart form KiK030.0/v
xiroio. ı ı» i,"rii-"İij"r*ıuduı. Banka referans
."kt ib**
ihale veya son başwru tarihind.n
tıo.eti-tiç ay;oi"i" aİi.ı""-iş olması gerekir.
Gerek göriildüğiinde. bu,u"ıgeıerin'ıiğiif-u"r,l.*.n
genel mu-cltırlugtınden veya
şubesinden teyidi idareleıce yup,ı". iuı.. ii.
tEıması gerekir.
4,2,S,Makine ve ekioman İcin; işin yapımında
esas olan 1 Adet Ekskavatör ( Paletli _
Krncılı ), l Adet Elektıo nrvoo rayouİ
V"tl"".İ]
KVA Jeneratör ve l'er adet
Traşlama Aparat,1
"a"İ
ğoı-qzs-qso;];.ğ..;;;ç
Pl,=ü
olacak makine ve ekipmanıar
Içrn
ise taahhüt oıacaktır. Ancak istekıinin
t.nji.'J, il;^i;;;;ö;;;ffi;:;

yö;il;;fi;;;,1;; iil;;ilİ#;il-.,.

demirbaş veya amortisman defterinde
mali müşavir yada serbest müaseu*i
Pilot ve diğer ortaklara ait makine
değerlendirilir.
4.2.6.İhale konusu işin verine

kayıil;ü;;""#noter

,hi .ti|Jiılrffi
ekip-;;';J;iloii]ri

ffiH.:j,"-:ll
|. İlr"|"v:

:il::i,-":iİ,f

tespit tutanağı veya yeminli
,'" tevsik edilir. iş ortaklannda
uut ı,nutsızın tam olarak

l'ffi;t'jl*f*1j;:Hly;Ti*li ;*:TJi,." *

sadece yerli istek]iler katılabilecektir.

o. Ihale dokümanı Bucak İlçesi

Köylerine Hizmet Götiirme Birliği Başkanlığında
görülebilir ve (500,00 TL olan
Dosya
Pej;'l ;];iffi;t"-Hatk Bankası Bucak
Şubesindeki TR69 0001 zooS ırzd oooz
oooO dİİ'al]tl;oüu h..up nrrn-*rn.

JıHf'#,HJİ}-*nff gil,'.i*li:}r:İ#"if

verecek

,*,d,ğ,fİ:İhi}:"*,r"*l* il;'
ı.İ,*iı".,;ffi;il,,}1,.İ,l::,i':İ:;:::*::}}'";"İi:j!j,::rj,İ{;:İ:;"
,*,"
::;,,:{,,":#:;I:':i::"* iteHiyk iiii", il*'ı i,',','norn götürü bedel anahtar tesıim

,

,0t3.30-ı7:3')ıhaıeyetekıif
;;k]Ö;si KöyJerine }ıizmet Götürme Birıiği

9. Verilen tekliflerin geÇerlik
.r . .
secerliu siiresi,
cii.--; :L^t^
ihale .tarihinden
itibaren en az
tıı<vım gtıntı-o'ımj;;. '"""

j:%,#,xil,#r.ih,.T:i:,i1'.x.*
",, ",'j;
l!.

Ekonomik açıdan en avanlajlı

t1ll

j,H*

l20 (yüryirmi

i"xxlit#İ:Hr ;JJHH:,

teklifsadece fivat e
göre belirlenecektir.
l2. İstekliler Konsorsi!ıım olarak
ihaleye ,"n,,r ri...'Jr]'Jj
13.
Köylere Hizmet

Glttmeİİdİdiefi:#;!*"

göre ihale edilecekıir.
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