
İHALE İLANI 

Şuhut Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 

 

Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi  36 Köy 47200m² kilit parke ve 14200mt beton bordür yapım işi 

Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 

1-İdarenin  

a) adresi :Hükümet Konağı     Şuhut / Afyonkarahisar 

b) telefon ve faks numarası :0 272 718 33 75 – 0 272 718 12 25 

c) elektronik posta adresi (varsa) : 

d) İlgili Personel : Mehmet GÜNHAN Birlik Müdürü 

2-İhale konusu malın/işin  

a) niteliği, türü, miktarı Şuhut İlçemize bağlı 36 köy 47200m² kilit parke ve 

14200mt beton bordür yapım işi 

b) teslimi veya işin yapılacak 

[yeri/yerleri] 

Şuhut İlçemize bağlı 36 köy 

c) Başlama Tarihi Sözleşme imzalanmasından ve yer tesliminden sonra.  

     d) Bitiş Tarihi  Sözleşme imzalanmasından ve yer tesliminden sonra 120 

gün 

3-İhale dokümanının nerede 

görülebileceği ve nereden hangi bedelle 

alınabileceği 

Hükümet Konağı Şuhut Kaymakamlığı Köylere Hizmet 

Götürme Birliğinin odası  

Doküman Bedeli: 1.000,00-TL. (Şuhut Ziraat bankası 

32336439-5005 Hesaba Yatırılabilir) 

4-İhalenin  

a) yapılacağı yer Hükümet Konağı Şuhut Kaymakamlığı Köylere Hizmet 

Götürme Birliği odası 

b) tarihi ve saati 18.04.2018 Çarşamba     Saat: 14:00 

5- Tekliflerin   

    a) Nereye verileceği Hükümet Konağı Şuhut Kaymakamlığı Köylere Hizmet 

Götürme Birliğinin odası 

    b) Tarih ve saati 18.04.2018 Çarşamba     Saat: 14:00’e kadar 

6-Geçici teminat miktarı (en az) Teklif edilen tutarın %3 ‘ü 

  

 

7-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler : 

 

 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları 

gerekir: 

           a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 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, 

             c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

    d)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin 

taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını belirten ve kendi 

aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın belirtildiği anlaşma ve sözleşme belgesi 

vermeleri gerekir.  

f) İhale dokümanının alındığına dair dokuman bedeli alındı makbuzu (KHG Birliğimize 

nakdi olarak makbuz karşılığında veya Birliğimize ait Şuhut Ziraat Bankası 32336439-5005 nolu 

hesabımıza yatırılabilir) 

 

 



g) Teklif edilen miktarın en az %3 ü kadar geçici teminat. (Birliğimize ait Şuhut Ziraat 

Bankası 32336439-5005 nolu hesabımıza yatırılabilir) 

 

h) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin (a), (b), (c), (d), 

(e), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan isteklinin ihale dışı bırakılmayı öngören durumlarda 

bulunmadığına dair yazılı taahhütname, 

ı) İş Deneyim Belgesi 

    İş deneyim belgesi isteklinin son 15 (Onbeş) yıl içerisinde yurt içi ve dışında Kamu ve Özel 

sektörde sözleşme bedelinin en az %70 i oranında gerçekleştirdiği veya %50 si oranında 

denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu işlerle ilgili deneyim 

gösteren ve teklif edilen bedelin %70 si oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş 

deneyim belgesi. 

Benzer İş Olarak Kabül Edilecek İşler  

(Köy Yolları köprü/menfez, kilitli parke, asfalt yol yapımı) 

 

i) İsteklinin Organizasyon Yapısı 

 

    İsteklinin İhale konusu işi yerine getirebilmesi için aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen teknik 

personeli işyerinde bulundurmayı taahhüt edecektir. Aşağıda belirtilen teknik personelin istekli 

tarafından imzalanmış listesi de sunulacaktır. 

 

Adet Pozisyon Mesleki Unvan Mesleki Özellik 

1 Saha Mühendisi İnşaat Mühendisi En az 2 yıl deneyimli 

     

Belgelerin sunuluş şekli : 

  

a) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış 

örneklerini vermek zorundadır. 

 b) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti 

veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek 

bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

 c) İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı 

idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen 

belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. 

             

8- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

      9- Kapalı olarak teklif veren istekliler, yazılı teklif vermedeki numara sırasıyla sözlü olarak 

yeni tekliflerini söylerler. Sırası gelen istekli ya yeni teklifini söyler veya ihaleden çekildiğini 

açıklar. Bu turlar diğer isteklilerin çekilip bir tek istekli kalıncaya kadar devam eder.  

      10- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Fiyat avantajı (farkı) uygulanmayacaktır. 

           11-İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 

bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine toplam bedel üzerinden fiyat 

sözleşmesi düzenlenecektir. 

           12- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14- Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir. 

           15- Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı İhale Kanunlarına tabi olmayıp,28/04/2007 tarih ve 

26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine 

tabidir. İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR.09/04/2018   

 

 

 

     

 


