
İHALE İLANI 
 

 ZİLE İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 

  
Beton Parke Taşı Alımı ve Döşeme Yapım işi (3 Grup 17.000 m2) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. 
Maddesine göre Açık İhale Usulü  ile ihale edilecektir.  

  İhale Onay tarih ve sayısı                    : 10.07.2018 / 133  
  1. İdarenin  
   a ) Adresi  :  Dutlupınar Mah Cumhuriyet Cad. No:9  Özel İdare İşhanı ZİLE / TOKAT 
   b ) Telefon - Faks Numarası : 356 3180189 - 356 3171089 
   c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) : hpolat@muhasebat.gov.tr 

  2. İhale Konusu işin  
   a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Beton Parke Taşı Alımı ve Döşeme Yapım işi (3 Grup 17.000 m2) 

3. İhalenin  
  a ) Yapılacağı Yer  : Zile Malmüdürlüğü Hizmet Binasındaki Birlik Bürosunda 
 b) İşe başlama tarihi : Yer teslimi tarihten itibaren  5 (beş)  gün içinde işe başlanacaktır. 

 c) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren  45 (Kırkbeş) takvim günüdür 
 ç ) Tarihi - Saati  : 17.07.2018 Salı  Saat:14.00’ da 

 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:  
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
   4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, 
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret 
ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
4.1.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.3.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter 
tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3.3. İhale katılamayacak olanlar: 28.04.2007 tarih ve  26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme 
Birliği İhale Yönetmeliğinin 12 inci madde kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar 
4.1.4. 28.04.2007 tarih ve  26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 
inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip 
olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip 
ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin 
taahhütname. 
 

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
4.3.1 İş deneyim belgeleri: 
İsteklinin, son onbeş yıl içinde yurtiçinde ve yurt dışında kamu ve özel sektörde sözleşme bedelinin en az %80’i oranında 
gerçekleştirdiği veya %80’i oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş ile ilgili 
deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin deneyim belgesi, 
11.06.2011 tarih 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen  (A) Alt 
Yapı İşleri V.Grup işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
4.3.2 Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği 

 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı Malmüdürlüğü Hizmet Binasındaki Birlik Bürosunda  görülebilir ve 500,00.-TL karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Dosya Bedeli ve 
Teminatlar Birliğimizin Zile Vakıflar Bankasındaki TR14 0001 5001 5800  7303 7312  84  nolu Hesabına Yatırılabilir. 
Dekontlar Birlik Muhasebesine ibraz edilmelidir. 



 

8. Teklifler 17/07/2018  Saat: 14,00 'e  kadar  Malmüdürlüğü Hizmet Binasındaki Birlik Bürosunda verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  
9. İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan 
istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır. 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler 
13. Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Tabii değildir. Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir, yazılı 
olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde ihale iptal edilebilir veya bir hafta sonraya ertelenebilir. 
14. İstekliler tekliflerini kapalı zarf halinde idareye teslim edecek olup, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel 
komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan 
isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir. Bu sebeple isteklilerin şahsen veya vekâleten girdiklerine dair 
belgeleri ve firma kaşelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 
             Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri gerekmekte olup, 
bu teklifi veremeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en düşük teklif komisyonca uygun bedel kabul 
edilebilir. İstekliler yazılı olarak oluşan en düşük tekliften daha düşük teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline 
karar verir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


