
iHeLB ireNt
Krzrldren Kaymakamklr Kdylere Hizmet Giitiirme Birlili

Afvonkarahisar ili Kzrldren Afyonkarahisar ili Krzrltiren ilgesi Ekinova Kiiyii I Adet 3x16m

eOi Z"*in Ustii V Kiriq Taqrt Kantarr Ahmr iqi'

Agrk ihale Usulii ile ihale edilecektir.

ihale kayrt numatast* :

1-idarenin
a) adresi
b) telefon ve faks numarasl
c) elektronik posta adresi (varsa)

d) ilgili Personel

Z-ihde konusu malrn/igin
a) niteligi, ti.irii, miktan

:HtiktimetKonafr Krzrld,ren/Afyonkarahisar

0 272 571 75 50 - 0 272 571 75 75

Ali Rrza DOGAN Birlik Mtidtirii

Alyonkarahisar
Adet 3x16m 60t
Ahmr iqi.

Ili Ktztliiren
Zemin Ustii

ilgesi Ekinova Kiiyii I
V Kiriq Tagrt Kantarr

b) teslimi veya igin YaPrlacak
Iyeri/yerleri]
c) Ba$lama Tarihi

d) Bitit Tarihi

3-ihale doktimamrun nerede
gdrtlebileceli ve nereden hangi bedelle

ahnabilecepi
4-ihalenin
a) yaplaca$ yer

b) tarihi ve saati
5- Tekliflerin

a) Nereye verilece[i
b) Tarih ve saati

6-Gegici teminat miktarr (enaz)

: Krzrliiren Ekinova KdYii

:Scizleqme imzalannasrndan ve yer tesliminden sonra.

:Sdzleqme imzalarwtasmdan ve yer tesliminden sonra 60

giin lqatrgrtamayacak d0nern l5 Arahk-20 $ubat)

:Htiktimet Kona[r Kztl<iren Kaymakamltlt

:Doktiman Bedeli: 300,00'TL.

:Ktiylere Hizmet Gtltiirme Birli$i Toplantr Salonu
Kzrliiren / Afyonka rahisar

213.10.2022 Perqembe Saat: 14:00

:Htikiimet Konapr Kzildren Kaymakamh[t
:13.10.2A22 Pergembe Saat: l4:00'a kadar

:Teklif edilen tutann oh3'ii

7-Ihaleye katrlabilme gartlan ve istenilen belgeler :

isteklilerin ihaleye katrlabilmeleri igin agaSrda sayrlan belgeleri teklifleri kapsamrnda sunmalarr

gerekir:
a) Tebligat igin adres beyam ve ayrlca irtibat igin telefon ve varsa faks numarasr ile

elektronik posta adresi,
b) Teklif venneye yetkili oldupunu gdsteren imza beyannamesi veyaimza sirktileri;

1) Gergek kigi olmasr halinde, noter tasdikliimzabeyannamesi,
Zj 1wetkigi olmasr halinde, ilgisine gore ttizel kiqiligin ortaklan, iiyeleri veya kurucularr ile tiizel

kigitigin y6netimindeki gdrevlileri belirten son durumu g6sterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu

hususlalievsik eden belgeler ile ttizel kiqililin noter tasdikliimza sirktileri,
c) $ekli ve igeri[i $artnamede belirlenen teklif mektubu,

divekaleten-ihaleye katrlma halinde, istekli adma katrlan kiginin ihaleye katrlmaya iligkin

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) isteklinin ig ortakhpr olmasr halinde, iq ortakh[rm oluqturan, gerqek rr.Iu-1ii1:"l.kigilerin

taahhiidiin yerine getirilmesinde mi.igtereken ve mtiteselsilen sorumlu olduklanm Ugff,tdff+Slpaai

aralannda 6it ig ortaklpr yaptrklarrna dair pilot ortaprn belirtildigi anlagma ve pffzlegme'b-elg"esj
taahhiidiin yerine getirilmesinde mi.igtereken ve mtiteselsilen sorumlu olduklannt

vermeleri gerekir.

0 itrate doktimammn ahndrprna dair dokuman bedeli ahndt dekontu.

Bankasindaki TR330001 00266233684369501 4 nolu Krzrldren KHGB hesabt)

g) Teklif edilen miktann en iv Yo3 ikadar gegici teminat'



h) Koylere Hizmet Gdttirme Birli[i irr{9 vli1e1meli[inin 11' maddesinin (a)' (b)' (c)' (d)'

(e), (g) ve (E) bentlerinde sayrlan ilteklinin ihale drgr brrakrlmayt 6ng6ren durumlarda

bulunmadrprna dair yaz:,Jrt taahhiitname,

r) iq DeneYim Belgesi
iq deneyim belgesi isteklinin son 15 (Onbeq) yrl igerisinde yurt igi ve drqrnda Kamu ve $zel

sekt6rde scizlegme bJdeunin en az %70 i oramnda gergekleqtirdili veya %50 si oramnda

denetledipi veya ydnettisi idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iqlerle ilgili deneyim

g6steren ve teklif edilen-bedelin%o40'r orarundan az olmamak izere tek sdzleqmeye iliqkin i9

deneyim belgesi.

Benzer iq Olarak Kabul Edilecek igler:

Kantar satlgl ve bu satrglara ait montaj ve yaprm iqlerine iligkin diizenlenen faturalar ile

Kamu Kurum ve Kuruluglarr ile Oiel Sektore ait kuruluglara her tiirli.i benzer i9 yaprlmasr igidir'

Belgelerin sunuluq gekli :

a) istekliler, yukanda sayrlan belgelerin ashnt veya aslma uygunlulu noterce onaylanmtq

dmeklerini vermek zorundadr'
b) Noter onayl belgelerin aslma uygun oldu[unu belirten bir gerh taqrmast zorunlu olup'

sureti veya fotokopisi gitriilerek onaylanmrq olanlar ile "ibraz edilenin aymdr" veya bu anlama

gelecek bir gerh taqryanlar gegerli kabul edilmeyecektir'-- - 
"j 

isiekliler, istenen Uetgelerin ash yerine ihaleden <ince idarenin yetkili personel tarafindan
.oash idarece grirtilmtigtiir" veya bu anlama gelecek gerh di.iqtilen ve ash kendilerine iade edilen

belgelerin suretlerini de teklifl erine ekleyebilirler.

8- Ekonomik agrdan en avantajh teklif en diiqiik fiyat esasrna gdre belirlenecektir.

9- Kapal olaiat< teklif veren istekliler, komisyonun verilen teklifleri ytiksek bulmast

halinde, yaziiteklif vermedeki numara srasryla yaz:Jr yada sozlti olarak yeni tekliflerini sdylerler'

Srrasr gelen istekli ya yeni teklifini sdyler veya ihaleden gekildilini agrklar. Bu turlar diler
isteklilerin gekilip bir tek istekli kahncaya kadar devam eder.

tO- itrateye sadece yerli istekliler katrlabilecektir. Fiyat avantajr (farkr) uygulanmayacaktu.

ll-istekliler tekliflerini, iq kalemleri igin teklif edilen birim fiyatlarrn garprmr sonucu

bulunan toplam bedel iizerinden vereceklerdir. ihale sonucu i.izerine toplam bedel tizerinden fiyat

sdzleqmesi dtizenlenecektir.
12- Yerilen tekliflerin gegerlik stiresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim giinii

olmahdr.
1 3 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif verem ezlet.
14- Bu ihalede fiyat farkr verilmeyecektir.
15- BirliSimiz 2886 ve 4734 Sayrh ihale Kanunlanna tabi olmayry,28/0412007 tarih ve

26506 sayrl Reimi Gazetede yayrnlanan Kriylere Hizmet Gdttirme Birli[i ihale Yonetmeliline

tabidir. idare ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir. ilaN OLUNUR. Orrt0rton?"!3...*.r

:.i!i"' "y.-{t -i* *q..


