
İHALE İLANI 
İSKİLİP İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 

 

Çorum ili İskilip İlçesi Hacıhalil köyü Kızılibik mahallesi,Kızıltepe deresi Menfez yapım işiaçık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
 

1-İdarenin 
a) Adresi                                               : İskilip İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği  
                                                               Yenicami Mah.Akşemseddin Cad.Hükümet Konağı Kat::2 İSKİLİP 
b) Telefon ve faks numarası                 : 0 364 5116001 Faks: 0364 5116066 
c) Elektronik posta adresi (varsa)         : -- 
 
2-İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü, miktarı                 :  Menfez yapım işi  
b) İşin yapılacağı yer                    : Çorum/İskilip Hacıhalil köyü. 
c) İşe başlama tarihi                     : Sözleşme imzalanmasından itibaren 5 gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.                                                                
d) İşin süresi                                 : Yer tesliminden itibaren 70 gündür. 
 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer                                 : İskilip İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 
b) Tarihi ve saati                                  : 10.05.2017  10.00   
 

4.  İhaleye katılabilmek için isteklilerde aranılan şartlar,belgeler ve yeterlilik kriterleri. 
a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası  

      b)     Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 
      c)     Ticaret ve Sanayi odasından veya bağlı bulunduğu meslek odasından ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge  
      d)     Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
              1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  
              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.               
     e)  Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen kapalı zarf içerisinde teklif mektubu   
     f)- 4734 sayılı Kan.10.Mad.(a),(b),(c),(d),(e),(g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. 
     g) İhale dökümanı;Köylere Hizmet Götürme Birliğinin T.Vakıflar Bankası İskilip şubesinde bulunan TR44 0001 5001 5800 7293 5757 
17 İban nolu hesabına 100,00 TL(YüzTL) yatırılarak,banka dekontu gösterilmek suretiyle Birlik Müdürlüğünden satın alınacak olup, ihale 
dökümanı satın alındığına dair banka dekontu ihale dosyası içerisine konulacaktır.                   
     h) Bu Şartnamede belirlenen teklifin %3’ü tutarında geçici teminat.(Köylere Hizmet Götürme Birliğinin T.C.Ziraat bankası İskilip 
Şubesindeki 12991147- 5024 nolu emanet hesabına yatırılacak)  
     ı)  Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.     
     i) Mesleki ve Teknik Yeterliliğe ilişkin istenen belgeler 
          İsteklinin son beş yıl içerisinde kamu sektöründe ilk teklif edeceği bedelin % 50’si oranında gerçekleştirdiği veya denetlediği 
idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş ve benzer işler ile ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş Bitirme Belgesini 
sunması zorunludur.İş bitirme belgesi kamudan alınmış olacaktır. 
     İhaleye girecek mühendis ve mimarların üniversitelerin inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerinden mezun olduklarını belgeleyen 
diplomalarının tasdikli suretlerini sunmaları halinde iş deneyim belgesi aranmaz. 
     j) Bu ihalede benzer iş olarak; her türlü köprü,menfez ve inşaat yapım işleri kabul edilecektir.  
    ki) İstekli ihale konusu işi yerine getirebilmesi için aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen teknik personeli iş yerinde bulundurmayı taahhüt 
edecektir. 
     1 adet İnşaat Mühendisi 
5.  İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için,gerekli makine techizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.                                                                                                                                                                                                           
     1 adet Excavatör,kendi malı olması halinde ruhsat,kiralık olması halinde kiralık sözleşmesi yada taahhütname ihale dosyasına 
konulacaktır. 
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7..İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
8. İhaleyi alacak firma sözleşmeyi imzalamadan önce ihale bedelinin % 6’sı oranında katı teminatı idareye teslim edecektir. 
9.İstekliler ihaleye posta yolu ile katılamaz. Posta yolu ile gönderilen dosyalar geçerli olarak kabul edilmeyecektir. 
10. Yapılacak iş ile ilgili 2017 yılı KÖYDES programı kapsamında ödenek tahsisi yapılmış olup,birlik hesabına aktarılmamıştır.Yapılan iş 
ile ilgili ödeme,işin tamamlanarak  geçici kabullün yapılmasından sonra hazırlanacak hakediş doğrultusunda,ayrılan ödeneğin Birlik 
hesaplarına aktarılmasına müteakiben Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılacaktır.  
11. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
12. Birliğimiz Kamu ihale Kanununa tabii değildir. Ancak açıklık,rekabet ve kamu yararı gibi temel ihale ilkelerine tabidir. 
 

 

           Bahadır GÜNEŞ  
                     Kaymakam 
            Birlik Başkanı 


