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AFyoNKARAHisan iri irısaNiyg irçEsi ayaziNi rövü 4. KIsIM soKAK
saĞı-ırı-aşTıRMA uyGuLAMnsı varıv işi
1-idarenin
a) Adı
b) Adresi
c) Telefon ve faks numarası

ıhale usulü ite ihate yapılacaktır.

ihsaniye Köylere Hizmet Götürme Birliği
: Zafer Mah. Atatürk Cad. ihsaniye/ AFYONKARAHİSAR
:0272271 56 76 Faks: 0272271 5676- 0506 3l6 31 50
l hsani yeoze l idare@ gmai l.com
:

d) e-posta adresi

2-ıhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, ttirü, rniktıan

Köyü'ndeki?20İ
PARSELLER" 223 ADAi
13-19 PARSELLER"
PARSELLER, 218 ADA
1-5-9-10 PARSELLER olmak üzere toplam 12 adet parsel
isar /İhsaniye İlçesine bağlı Ayazini

ADA l PARSEL, 22| ADA

17-18-19
216 ADA 14-15

i

l

b)

yapılacağı yer
şe başlama tarihi
Suresl

3-İhalenin
yapılacağı
Tarihi ve saati

lhsanive llcesine bi
i : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün
ı İçinde yer teslimi vaoılarak ise baslanacaktrr.
: Yer tesliminden itibaren 300
üz) takvim günüdür.
:

j;_lhşııiyq§ı.yıı,_ıEıg!ığı]gp--!egtı§ı_lgü,ıı
i:0|ll|l202l Pazartesi Günü saat 14:30

katılabilme şartları

ve istenilen belgeler ile yeterlilik

değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler.
4-l-İhaleye Katıtma Şartları ve İstenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı aynca irtibat için telefon numarııst, faks numarası ve elektronik
posta adresi.

4.1.2.Mevnıatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,
4.1.2.|. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Meslek Odası'na kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel Kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
velveya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tiizel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya|mzasirkiileri,
4.1.3.1. Cerçek Kişi olması halinde, noter tasdik|i'ımza beyannamesi,
4.|.3.2. Tiizel Kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tiizel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususları tevsik eden belgeler ile tiizel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği'nin l t ncimaddesinin (a), (b), (c), (ç), (d),
(e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan; isteklinin ihale dışı bırakılmayı öngören durumlarda
bulunmadığna dair yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şarnıamede belirlenen geçici teminat,
4.|.7.Lha|e konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
4.1.8. İha|e dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Gerçek kişi olması halinde Nüfus Ciizdanı fotokopisi,
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4.1.10. İhaleye VekAleten iştirak ediliyorsa noter tasdikli vekiletname,

4.1.1l. İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış
ömeklerini vermek zorundadrr.

Teknik Yeterliliğe İlişkin BelgeIer ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler.
4.2.1 İş Deneyim Belgesi: İsteklinin son l0 (on) yıl içerisinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya
özel sektörde sözleşme bedelinin en az V:o 50'si oranında gerçekleştirdiği veya %o50'si oranında
denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili
deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50'i oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye
ilişkin iş deneyim belgesi sunmaları zorun|udur. İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında
yapılmış olması halinde; yapırun tescilli taşınmaz kültür varIrğt olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili
ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye
Cumhuriyeti'nin ilgili kamu kurumlarınca yürütlilmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur.
4.2.2 Bıı ihalede bcnzer iş olarak Kentsel Sit Alanı içerisinde Koruma Kurulu karanna bağlı Sokak
Sağlıklaştırma Uygulaması yapım işleri ve tiim tescilli taşınmaz kültiir varlıklarının onarımı veya
restorasyonu veya sokak sağlıklaşürma uygulamaları işleri kabul edilecektir. lhale konusu iş veya
4-2 Mesleki ve

benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık böliimleri diplomalan kabul edilmeyecektir.
4.2.3. Köylere Hizmet Cötiirme Birliği İtıale Yönetmeliği gereğince Açük lhale tjsulü ite ihalesi

yapılan "A§onkarahisar İli İhsaniye İlçesi Ayazini Köyü 4. Krsım Sokak Sağhklaştırma
Uygulaması Yıpım §ine, Kültiir ve Turizm Bakanlığı Kültiir Varlıkları ve Miizeler Genel
Müdürlüğü'nce hazırlanarak 19,02.202l tarih ve 31400 sayılı Resmi Gazete ile 31.03.2021 tarih ve
31440 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 202l Yılı Uygulama İşleri İçin
Ön Yeterlik Alan İstekli Listesinde yer alan firma ve kişiler katılabilecektir.
4j İsteklinin Organizasyon yapısrna ve personel durumuna ilişkin belgeler.
4.3.t İstek|ilerin en az 5 yıl deneyimli l adet Mimar veya İnşaat Mühendisi çalıştıracağına dair
taahhütnameyi vermeleri zorunludur.
4-3.2 Makine vc Diğer Ekipmanlara İl§kin Belgeler: İstekli, ihale konusu işi yerine getirebilmek
için gerekli makine, araç ve teçhizatı iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklilen düşük fiyat esasüna göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. lhale dokiımanı mesai saatleri içerisinde ihsaniye İlçe Özel idare Müdürlüğü Hizmet binasındaki

Köylere Hizmet Götürme Birliği Ofisinden göriilebilir ve 1.000,00-TL (Bin TL) karşılığı aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

İhale doküman bedeli Birliğimize ait T.C. Ziraat Bankası İhsaniye Şubesindeki TR42 0001 0006
6237 4377 0250 0l IBAN ırunıaralı hcsabına ratırılaeaktır.
8. Teklif ihale tarih ve saati olan 0lllll202l Pazartesi Günü Saat 14ı3O'a kadar Birlik İha|e
Komisyonuna alındı karşılığında teslim edilecektir.
9. İstekliler teklifettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri futarda geçici
teminat vereceklerdir.
l0. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 takvim günü olmalıdır.
1t. İhale konusu iş 202l -2022 yıllan sari olup, fiyat farkı verilmeyecektir.
l2. ihale konusu iş Kiiltür Ve Turizm Bakanlığınca tahsis edilen ödenekten yapılacaktır. Söz konusu
ödenekler dönemler halinde aktarılacağından aktarma konusunda herhangi bir gecikme durumunda
birlik yükleniciye karşı sorumlu değildir.
13. Birliğimiz 2886 ve 4734 SayıIı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmelik hüküm|eri geçerlidir. idare
ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
14. İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklifi iizerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapllan istekli ile birim
Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecek olup
işin tamamı iizerinden

Birlik Başkanı
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