TURHAL İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNDEN
TURHAL İLÇESİERİKLİTEKKE KÖYÜ BETON PARKE YOL YAPIM İŞİ

İHALE İLANI

1-İhaleyi yapan idarenin
a-Adı: Turhal İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği.
b-Adresi:Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:112, Kaymakamlık Binası, Turhal/TOKAT.
c-Telefon numarası: 0 356 276 77 70.
d-Faks numarası: 0 356 276 77 70.
e-İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı: Ergül BAL, Birlik Personeli.
2-İhale konusu işin
1-Adı: Turhal ilçesi EriklitekkeKöyü beton parke yol yapım işi.
2-İşin niteliği,türü ve miktarı: ihale dokümanında belirtilen nitelik ve miktardakibeton parke yol yapım
işi(33.000 m2)
3-Yolun yapılacağı yer: Turhal ilçesi EriklitekkeKöyü.
4-İşe başlama ve işi bitirme tarihi:Sözleşme imzalandıktan sonra Tokat İl Özel İdaresi Teknik
Personelleritarafından hava ve fen şartları değerlendirilerek belirlenecek tarihte yer teslimi yapılarak işe
başlanılacaktır.İşin süresi, yer teslim tarihinden itibaren 60(altmış) takvim günüdür.
5-İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan ilgili personelle irtibat kurmak suretiyle
temin edebilirler.
3-İhaleye ilişkin bilgiler ile ihaleye son teklif verme tarih ve saati
1-İhale usulü: Açık ihale usulü.
2-İhalenin yapılacağı adres: Turhal Kaymakamlığı Toplantı salonu.
3-İhale tarihi:09.11.2020,Pazartesi günü.
4-İhale saati:14:00.
4- İhale dokümanın görülmesi ve temini
İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların
idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Turhal İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği.
5-Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati
1-Tekliflerin sunulacağı yer: Teklifler aşağıda belirtilen tarih ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında
Turhal Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına verilir.
2-Son teklif verme tarihi ve saati:09.11.2020,Pazartesi günü, saat:14:00.
6-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
6.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları
gerekir:
a-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek
odası belgesi.
1-Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından
veya ilgili meslek odasından ihale tarihinden (son teklif verme tarihinden) en fazla 30 gün önce alınmış
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2-Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ihale
tarihinden (en son teklif verme tarihinden) en fazla 30 gün önce alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge.
b-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
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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. 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 kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c-Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen birim fiyat teklif mektubu.
ç-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya yetkili olduğuna ilişkin
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
d-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi.
e-İsteklilerden teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici
teminat alınır.Teminat mektupları dışındaki teminatların T.C. Ziraat Bankası Turhal şubesindeki Turhal ilçesi
Köylere Hizmet Götürme Birliği adına açılmış olan ilgili hesapnumarasına yatırılmasıve makbuzlarının teklif
zarfının içinde sunulması gerekir.
f-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
g-Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ve KHGB ihale yönetmeliğine göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi
konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan Ticaret Sicili Müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından ihale ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir
yıldırkesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
ğ-Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip
mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret
Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından, ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
h-İş deneyim (iş bitirme) belgeleri.
i-Ortak girişimlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b) ve (d) bentlerindeki
belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.
j-Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme
tarihinden önceki 15 (onbeş) gün içinde düzenlenmiş belge.
k-Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 15
(onbeş) gün içinde düzenlenmiş belge.
l-Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 ve 12. maddelerinde sayılan ihale dışı bırakılma
durumlarında ve ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olunmadığına dair yazılı taahhütname.
m-İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İhale dokümanı Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:112, Turhal Kaymakamlığı, Turhal/TOKAT
adresinde bulunan Turhal İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve 2.750,00TL
(İkibinyediyüzelliTürklirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur. (Dosya alındı bedeli, Birliğin T.C. Ziraat Bankası Turhal Şubesindeki
TR57 0001 0002 9627 1642 6950 01 İBAN nolu vadesiz hesabına yatırılacaktır.)
n-Yerli İstekli Beyanı ile Tebligat için adres beyanı.
6.2-Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler:
a-İş deneyim belgeleri.
1- İstekliler, ihale konusu iş veya benzer iş olarak bu ilanın6.4. maddesinde belirtilen işlerden, son 15 yıl içinde
kamu veya özel sektöre sözleşme bedelinin en az % 80’ni (yüzdeseksen) oranında gerçekleştirdiği ihale
konusu iş veya benzer işlerle ilgili olarak iş deneyimini gösteren belgeleri sunmak zorundadır. (Belgelerin
aslının, aslının idarece onaylanmış fotokopisinin veya noter tasdikli suretinin sunulması gerekmektedir.)
2-İş deneyimi olarak istekli tarafından teklif edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere ihale konusu iş
veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi verilmek zorundadır.
b-Ortak girişim isteklilerde, pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının %80’ini, diğer ortaklardan her birinin ise
bu tutarın asgari %20’sini sağlaması zorunludur.
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c-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.
6.3-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
6.4-Bu ihalede benzer iş:
1-Otoyol, devlet, il ve köy yolları ile cadde ve sokak yapım işleri benzer iş olarak kabul edilir.
2-Benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümleridir.
3-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını, idarece onaylanmış örneğini veya aslına uygunluğu noterce
onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.
4-Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9.maddesi çerçevesinde; Gazete idaresince veya
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen
Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.
7-Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
8-Köylere Hizmet Götürme Birliği, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. İhaleye komisyonu
gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapıp,
yapmama kararına itiraz edilemez.
9-İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara bu ilanda yer verilmemiştir.30.10.2020
Turhal İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

TÜM İSTEKLİLERE İLANEN DUYRULUR
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