
 

                                                                      
    

İHALE İLANI 
                        ġĠRAN KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞINDAN 

 

Köylere Hizmet Götürme Birliğimizce 2019 Yılı KÖYDES projeleri kapsamında aĢağıda isimleri 

bulunan  Ġlçemiz Köy yollarının 2.Kat Asfalt Sathi Kaplama yol yapım iĢi Birlik Ġhale Yönetmeliğinin 18. 

Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer 

almaktadır.  

 

Ġhale Kayıt Numarası   : 2019/01 

1-Ġdarenin                                                                                          

a) Adresi         : ġĠRAN HÜKÜMET KONAĞI 

b) Telefon ve faks numarası         : 0456  5117172 - 0456 5118617 

c) Elektronik Posta adresi 

2-Ġhale konusu yapım  iĢinin 
a) Niteliği, türü, miktarı                         

 

        : siran@siran.gov.tr 

      

        :  2.Kat Asfalt Sathi Kaplama Yol Yapım ĠĢi. 

b)Yapılacağı yerler                 : 1. Kozağaç-Ozanca-Eldiğin-Boğazyayla Köyleri Grup Yolu 2.Kat 

Asfalt 7+500  Km, 

2. Sellidere-Susuz Köyleri Grup Yolu 2.Kat Asfalt 2+000  Km. 

3. Kavakpınarı  Köyü Yolu 2.Kat Asfalt 1+150 Km 

4. Yedibölük  Köyü Yolu 2.Kat Asfalt 2+000 Km 

5. Darıbükü  Köyü Yolu 2.Kat Asfalt 0+700  Km 

6. Sarıca  Köyü Yolu 2.Kat Asfalt 1+200Km 

7. Gökçeler Köyü 2.Kat Asfalt 0+750 Km  

8. Çatmalar Köyü 2.Kat Asfalt 2+600 Km  

9. Koyunbaba  Köyü 2.Kat Asfalt 1+850 Km  

10. Günyüzü  Köyü 2.Kat Asfalt 5+500  Km  

11. Akçalı   Köyü 2.Kat Asfalt 2+250  Km  

12. Evren  Köyü 2.Kat Asfalt 5+300  Km  

13. Belen Köyü 2.Kat Asfalt 2+650 Km  

      14 Kadıçayırı  Köyü 2.Kat Asfalt 1+550 Km (Toplam: 37+000 Km) 

c) ĠĢe baĢlama tarihi 

 

d) ĠĢin süresi 

3-Ġhalenin 
a)Yapılacağı Yer                             

 

b) Tarihi ve saati                            

: ĠĢe baĢlama SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün 

içerisinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

: ĠĢin süresi, yer tesliminden  itibaren 60(altmıĢ) takvim günüdür. 

 

:ġiran Hükümet Konağı Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Odası 

ġiran /GümüĢhane 

01.07.2019 PAZARTESĠ GÜNÜ SAAT 16.00’da 

4- Ġhale usulü : 

1) Açık Ġhale Usulü (Birlik Ġhale Yönetmeliğinin 18.maddesi)  (Teklifler bizzat istekli, kanuni 

temsilcileri ve tüzel kiĢilerde temsile yetkili kiĢiler tarafından komisyon baĢkanlığına verilir. Posta ile 

veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu Ģekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.) 

 2)Birlik; verilmiĢ olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Birlik bütün 

tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. 

3) Birlik Ġhale Yönetmeliğinin 11. Maddesine  uymayanlar ihale dıĢı bırakılacaktır.  

4) Birlik Ġhale Yönetmeliğinin 12. Maddesinde sayılan yasaklara rağmen ihaleye katılanlar, ihale 

dıĢı bırakılarak geçici teminatı gelir kaydedilir. Buna rağmen ihaleye girilmesi halinde ihale yapılmıĢsa 

ihale iptal edilerek teminat gelir olarak kaydedilir.  

II- ĠHALEYE KATILMAYA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR 

5 - Ġhaleye Katılabilme ġartları ve Ġstenilen Belgeler ile Yeterlik Değerlendirmesinde  Uygulanacak   

Kriterler :               

    5.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları 

gerekir: 
 



 

 a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya 

ilgili meslek odası belgesi;   

          1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve 

sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 

 2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge. 

 b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

 1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

 2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 

kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili 

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

 3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin noter 

onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

 4) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, verilen standart forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

 c)  ġekli ve içeriği Ģartnamede belirtilen standart forma uygun Birlikçe verilen teklif mektubu. 

 ç)  Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda 

geçici teminat alınır. Teminat mektupları dıĢındaki teminatların T.C. Ziraat Bankası ġiran Ģubesindeki 

ġiran Köylere Hizmet Götürme Birliği adına açılmıĢ olan 30472382-5001 nolu  hesaba yatırılması ve 

makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. 

      d) Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi hükümleri doğrultusunda ihale konusu iĢte iĢin yer tesliminden 

önce idarenin onayı ile alt yüklenici çalıĢtırılabilir. Ancak iĢin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt 

yüklenicilerin yaptıkları iĢlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

 e)  Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin yarısından 

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 

ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 

bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

f) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az % 51 hissesine sahip 

mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi 

odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye 

doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge 

g) Birlik Ġhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f),(g) ve (ğ) 

bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığına dair taahhütname,  

h) Yer görme belgesi, 

          ı) Ġhale dokümanı satın alındığına dair belge, 

          i)Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası varsa elektronik posta adresi. 

 6. Ekonomik ve Mali yeterliliğe iliĢkin belgeler 

 Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

 7.Mesleki ve Teknik Yeterliliğe ĠliĢkin Belgeler 

         7.1.1. Ġsteklinin, yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak;  

 a) Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeĢ yıl içinde geçici kabulü yapılan,  

 b) Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeĢ yıl içinde geçici kabulü yapılan iĢlerde, ilk sözleĢme 

bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,  

 c) Devam eden iĢlerde; ilk sözleĢme bedelinin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan tarihinden geriye 

doğru son onbeĢ yıl içinde gerçekleĢme oranı toplam sözleĢme bedelinin en az % 80'ine ulaĢan ve 

kusursuz olarak gerçekleĢtirilen,  

 ç) Devam eden iĢlerde; ilk sözleĢme bedelinin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan tarihinden geriye 

doğru son onbeĢ yıl içinde gerçekleĢme oranı toplam sözleĢme bedelinin en az % 80'ine ulaĢan ve 

kusursuz olarak gerçekleĢtirilen iĢlerde; ilk sözleĢme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da 

yönetilen,  

 



 

 

 d) Devredilen iĢlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleĢme bedelinin en az 

% 80'inin gerçekleĢtirilmesi Ģartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeĢ yıl içinde geçici kabulü 

yapılan, iĢlere iliĢkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. Ġstekli tarafından teklif edilen 

bedelin % 51'inden az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ 

deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.  

ĠĢ ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iĢ deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her 

birinin ise, istenen asgari iĢ deneyim tutarının en az % 20'sini, konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi 

kısmı için istenen asgari iĢ deneyim tutarını sağlaması zorunludur.   

 7.2.) Organizasyon yapısı ve personel durumu:  
 a) Anahtar teknik personel istenmeyecektir. 

 b) Teknik personel: 

SIRA NO ADEDĠ MESLĠKĠ ÜNVANI MESLĠKĠ ÖZELLĠKLERĠ 

1 1 ĠnĢaat Mühendisi En az 2 yıl deneyimli 

2 1 Formen  En az 2 yıl deneyimli  
  

 Teknik personelin çalıĢma dönemleri; ĠĢin yapılma durumuna göre belirlenecektir.   

 7.2.) Makine Teçhizat ve Diğer Ekipmana ĠliĢkin Belgeler: 

 

MAKĠNE VEYA ARACIN ADI ADEDĠ KENDĠ MALI  TAAHHÜT  

Kamyon 4 0 4 

Distribütör 1 0 1 

Roleytank 1 0 1 

Yükleyici 1 0 1 

Greyder  1 0 1 

Demir Bandajlı Silindir 1 0 1 

Lastik Tekerlekli Silindir  1 0 1 

Asfalt Kazanı  1 0 1 

Asfalt Süpürgesi 1 0 1 

Brolür  1 0 1 

Arazöz  1 0 1 

Mıcır Serici Araç 1 0 1 

Figüre Makinesi 1 0 1 

Damtrak  2 0 2 

 

  7.3.) Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler; 

 Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: Yol kaplama iĢleri (Asfalt Sathi Kaplama, 

Asfalt Kaplama, Temel-Alt Temel Kaplama, Stabilize Kaplamalı Karayolu Yapım ve Yol Yapım) iĢleri 

benzer iĢ olarak kabul edilir. 

 Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Benzer iĢe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık 

bölümleri ; ĠnĢaat ve Jeoloji Mühendisliği veya Mimarlıktır. 
8. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

    9. Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

10. Ġhale dokümanı ġiran Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve  1000,00TL (bin) TL 

karĢılığı aynı adresten satın alınabilir.  Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

  11. Teklifler ihale 01/07/2019 tarihi Pazartesi  günü saat 16.00’a kadar ġiran Köylere Hizmet 

Götürme birliğine elden verilebilir. 

  12.1.Ġstekliler tekliflerini birim fiyat teklif bedel üzerinden verecektir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekli ile birim fiyat teklif  sözleĢme imzalanacaktır.   
  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 90 (Doksan) takvim günüdür.  

  14. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
  15. Fiyat artıĢı yapılmayacaktır.  

  16. Birlik ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. Ayrıca Birlik Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

KAMUOYUNA İLANEN DUYURULUR. 



 

  

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

 


