
T.C. 

ZİLE KAYMAKAMLIĞI 

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 

 

İHALE İLANI 

Zile Büyükaköz ve Köylüünürü Köyleri Kanalizasyon ve Sızdırmalı Fosseptik  Yapım İşi Köylere Hizmet Götürme 

Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre Açık İhale Usulü  ile ihale edilecektir.  

1-İdarenin 

a) Adresi : Dutlupınar Mah Cumhuriyet Cad. No:9  Özel İdare İşhanı ZİLE / TOKAT 

b) Telefon ve faks no : 356 3172211 - 356 3171089 

c) Elektronik Posta : ozkara68@hotmail.com 

d) İlgilinin Adı Soyadı-Tlf No : Mehmet ÖZKARA/Birlik Müdürü   356 3172211 

2-İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği Türü- Miktarı : Zile Büyükaköz ve Köylüünürü Köyleri Kanalizasyon ve Sızdırmalı Fosseptik  Yapım İşi 

b) Yapılacağı yer : Zile Büyükaköz ve Köylüünürü Köyleri 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşme akabinde yapılan yer teslimine binaen 5 gün içinde. 

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Zile Hükümet Konağındaki Birlik Bürosunda 

b) Tarihi ve saati : 30.06.2020  -  Salı Günü Saat: 14.00 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:  

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Şekli ve İçeriği İhale dokümanı ile verilen Tebligat için adres beyanı, 

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili Meslek Odası Belgesi, 

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıt belgesi. 

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya 

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Firma adına teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi / İmza Sirküsü. 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Geçici teminat. 

4.1.4.1 Şekli ve İçeriği şartnamede belirtilen geçici teminat (Teklif Edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat 

mektubunun veya nakit teminat alındı makbuzunun başvuru dosyasına konulması.).  Nakit teminatlar Zile K.H.G.Birliği nin 

Zile Vakıflar Bankasındaki TR14 0001 5001 5800  7303 7312  84 numaralı hesabına yatırılacaktır. 

4.1.5. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, birbirinden ayrı iki firmanın iş ortaklığı olarak teklif 

vermesi halinde İş Ortaklığı beyannamesi ile pilot ortağın da belirtildiği iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri 

tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye girecek 

ortakların en az 1 yıllık ortaklık geçmişi bulunması ve bunu belgelemesi gereklidir. 

4.1.6. Vekâleten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile 

noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.7. Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından ihale 

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış İhalelerden yasaklı olmadığını gösterir İhale Durum Belgesi. 

4.1.8. Tüzel Kişiliğe haiz adayların Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili 

meslek odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Şirket sahipleri Pay/Hisse Durum Belgesi. 

4.1.9. İhale doküman bedeli Zile K.H.G.Birliği nin Zile Vakıflar Bankasındaki TR14 0001 5001 5800  7303 7312  84  numaralı 

hesabına yatırılacak ve banka dekontu ihale dosyası içinde idareye sunulacaktır. 



4.1.10. ihale tarihi itibarıyla KHGB. İhale Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde 
sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri (SGK ve VERGİ borcu olmadığına dair belge) 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belge istenmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri:  

İsteklinin son on beş (15) yıl içinde, Kamu sektöründe bedel içeren tek sözleşme kapsamında Geçici kabulü yapılan %100 

oranında gerçekleştirdiği,  %100  oranında denetlediği veya yönettiği, %100 oranında tamamladığı idarece kusursuz kabul edilen 

ihale konusu iş (Kanalizasyon ve Fosseptik Yapımı) işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 100 oranından 

az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin İş Bitirme Belgesini sunması zorunludur.   

5. İhale, Birlik İhale yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince Açık İhale usulü ile yapılacaktır. 

6. İhaleye Yerli istekliler katılabilir. İdare tarafından verilen Teklif Mektubunda belirtildiğinden, belge istenmez. 

7. Tekliflerin Sunulması: İdari Şartnamenin 23. Maddesinde belirtildiği şekilde yapılır. 

8. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500,00.-TL karşılığı satın alınabilir. Ayrıca ihale 

dosya bedelinin idareye ödenmesi halinde metraj isteklinin e posta adresine gönderilebilir. 

9. İhale Başvuru dosyası; İhale tarih ve saatine kadar ihalenin yapılacağı adrese teslim edilir, Posta ile veya iadeli 

taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.  

10.  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. Kısmi Teklif verilemez. 

11. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Teklif geçerlilik süresi 30 

(otuz) Gündür,  Bu süre, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihinden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.   

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Zile Köylere Hizmet Götürme Birliği, İçişleri Bakanlığınca Birlikler için çıkarılan 28.04.2007 gün ve 26506 sayılı 

resmi gazetede yayınlanan ihale yönetmeliğine tabidir. 

14. İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılamaz. 

15. Teklif mektubunda verilen adres ve iletişim bilgileri tebligat adresi olarak kabul edilecektir. 

16. İhale Dokümanı kapsamında teslim edilecek belge ve dokümanın istenilen formatta verilmesi zorunludur. 

17. İhale komisyonunun kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. 

18. Birlik İhale Yönetmeliği 31.ve 33. maddesi gereği ayrıca 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 

19. İllegal yapılar ile ilişkisi, bağlantısı bulunan ve İhale tarihinden önceki yıllarda mesleki faaliyetlerinden 

dolayı yargı kararıyla hüküm giyen, ihaleyi yapan birliğe yaptığı işler sırasında eksik iş veya meslek ahlakına 

aykırı faaliyetlerde bulunduğu birlik tarafından ispat edilenler, davalık olanlar ihaleye katılamaz. İhaleyi 

kazanan yüklenici güvenlik soruşturmasından sonra sözleşmeye çağrılacaktır. 

20. İhale konusu işe ilişkin olarak yükleniciye yapılacak ödemeler KÖYDES ödeneği geldiğinde yapılacak olup, daha 

önceden ödenek talep edilmeyecektir. 

Mehmet Ali AKYÜZ 

Kaymakam 

Birlik Başkanı 

 


