
T.C. 

ARAÇ KAYMAKAMLIĞI 

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 

 

İHALE İLANI 

 

Araç İlçesi Muhtelif Köyleri Beton Parke Temin ve Nakli ile Akıncılar, İğdir, Yeşilova, Başköy, 

Çaykaşı, Sarpun Köyleri Ortak Kullanım Alanları Parke Kaplama Yapım İşi hazırlanan proje dahilinde 

Birlik İhale Yönetmeliğinin 18.nci maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

 : 

1 - İdarenin  

a)  Adresi : Kastamonu Caddesi Hükümet Konağı Binası Kat:1                           

  Araç /KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : (366) 362 1026 

c) Elektronik posta adresi  : arackhgb@gmail.com 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) 

:  

2 - İhale konusu yapım işinin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Beton Parke Kaplama İşi                       – 30500m² 

: Beton Parke Temini ve Nakli İşleri         --6300m² 

b) Yapılacağı yer : Akıncılar, İğdir, Yeşilova, Başköy, Çaykaşı, Sarpun 

Sarcılar Mahallesi, İhsanlı, Çubukludere, Yenice, Susuz, 

Saltuklu, Recepbey, Muratlı, Deretepe, Belen ve 

Balçıkhisar Köyleri 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığının tebliği tarihinden itibaren 5   

  gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (Yüzelli) takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Araç Kaymakamlığı Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 05.07.2021 Pazartesi Saat: 14:30 

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

      A)-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,  

B)-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası veya Meslek odası belgesi,   

1-Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ve veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl alınmış ilgisine göre 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna 

dair belge, 

C)-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 tesvik eden 

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

D)-K.H.G.B. İhale Yönetmeliğinin 11’inci maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname. 

E)-Şekil ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu 

F)-Şartnamede belirtilen geçici teminat 

G)-Şartnamede belirtilen yeterlilik belgeleri 

H)-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli 

imza beyannamesi. 

I) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

K) 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. 

L) Ortak girişimlerde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (b), (c), (d), (k) ve (l) bentlerindeki 

belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir. 

5.- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
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a)İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler. 

Adet Pozisyon Unvanı 

1 Şantiye Şefi İnş. Mühendisi veya İnşaat Teknikeri 

 

b) Yukarıda belirtilen personel için personel taahhütnamesi 

6) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; Son onbeş (15) yıl içinde bedel içeren bir 

sözleşme kapsamında kamuya taahhüt edilen, kabul işleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %70 

oranından az olmamak üzere beton parke kaplama yapım işi, Hertürlü Beton ve Betonarme 

Yapım İşleri, Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen A/I. GRUP: KÖPRÜ VE 

VİYADÜK İŞLERİ, A/II. GRUP: TÜNEL İŞLERİ,  A/V Grup Karayolu İşleri (Alt yapı –Üst 

yapı) ilişkin iş deneyimini gösteren, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.  

a) İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve 

mimarlar için yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca üniversitelerin 

mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümünden mezun gerçek kişilere ait diplomalar 

ihale konusu iş ve benzer işlere denk sayılacaktır. Bu kişiler mezuniyet belgeleri ile birlikte özel 

sektörde mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden ilgili meslek odası kayıt belgesini veya kamuda 

mesleklerini icra ettiklerini gösteren hizmet çizelgelerini vermek zorundadır. 
7- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

8-İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir. 

9-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve ₺1000,00 

(Bin Türk Lirası) karşılığı temin edilebilir. Dosya bedeli Birliğin T.C. Ziraat Bankası- Araç 

Şubesindeki TR46 0001 0001 5209 3347 4550 01 İban No.lu hesabına yatırılacaktır. 

10- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

11 -Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Araç Kaymakamlığı Toplantı Salonu. Adresine elden teslim 

edilecektir. 

12 -İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

13 -İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 

vereceklerdir. Teminat Mektupları dışında nakit olarak teminat yatırmak isteyenler Birliğin T.C. Ziraat 

Bankası- Araç Şubesindeki TR46 0001 0001 5209 3347 4550 01 İBAN No.lu hesabına 

yatıracaklardır. 
14-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır. 

15 -Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16- İhale, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan K.H.G.B. İhale Yönetmeliği ‘ne 

göre gerçekleştirilecektir.  

17 - Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

                                                           

        İzzet DİMİCİ 

                                           Yazı İşleri Müdürü 

                                     Birlik Genel Sekreteri      


