
İHALE İLANI

ELAZIĞ İLİ KALKINDIRMA VE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Elazığ İli Merkez İlçeye bağlı.
Koruk. Dambüyük. Esenkent Grup Köyyolu Box Menfez Yapım İşi;
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği” nin 18.Maddesine Göre Açık İhale 

Usulü İle İhale Edilecektir.
1. BİRLİĞİN

a) Adresi : Elazığ İli Kalkındırma ve Köylere Hizmet Götürme
Birliği Başkanlığı
Çarşı Mahallesi. Hürriyet Caddesi No.: 2 
( Valilik Binası) ELAZIĞ

b) Telefon ve faks numarası : Tel : ( 0 424 ) 233 05 90
Lax : ( 0 424 ) 237 58 58

e) Elektronik posta adresi :
(varsa)

2. İHALE KONUSU YAPIM 
İSİNİN

a) Adı, niteliği, türü, miktarı : 2 adet box menfez yapım işi

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

d) İşin süresi

: Koruk Köyü. Dambüyük Köyü ve Esenkent Köyü
Merkez/ELAZIĞ

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 ( On ) takvim 
günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.

: İşyeri teslim tarihinden itibaren 60 ( altmış ) takvim günüdür.

3.İHALENİN 
a) Yapılacağı yer : Valilik Hizmet Binası ( Toplantı salonu ) 

Çarşı Mahallesi. Hürriyet Caddesi No.: 2.

b) Tarihi ve saati : 26 / 09 / 2017 - Saat: 15: 30'da

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uvgulanaeak kriterler:

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi,
Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi.
4.2. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı 
olduğunu gösterir belge.

4.3. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
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Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza sirküleri.
4.4. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.5. 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,

4.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.7. Şekli ve içeriği KİK yada KHGB. İhale yönetmeliğine göre belirlenen geçici 

teminat,
4.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlmayacağına dair 

beyanname,
4.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ait beyanname,
4.10. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname.
4.11. 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 kullandırmayacağına ilişkin taahhütname.

Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler, Bu Belgelerin Taşıması Gereken 
Kriterler,

4.12. İş deneyim belgeleri.
a) İstekliler, son on beş ( 15 ) yıl içinde yurt içinde ve dışında kamu veya özel sektörde 

sözleşme bedelinin en az % 70 ' i oranında gerçekleştirdiği veya % 50'si oranında denetlediği 
veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 
deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

Bu ihalede benzer iş olarak; Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer 
işlere dair 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi gazete tebliğinde yer alan "YAPIM 
İŞLERİNDE İŞ DENEYİMDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR 
TEBLİĞ”in (A) ALTYAPI İŞLERİ : I.GRUP İŞLER Vİ YA MENLE/ YAPIM İŞLERİ 
kabul edilecektir

b) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62/h maddesiyle değişik 20/11/2008-5812/24 maddesi 
gereğince, iş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun 
yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden 
sonra geçen her yıl, 216.681.00.- TL. ( ikiyüzonaltbinaltıyüzscksenbir ) Türk Lirası olarak 
hesaplanmak üzere benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve 
mühendisler için uygulanmaz.

Bu işe İnşaat Mühendisi katılabilecektir.
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 10 ncu Maddesinin “ 

İhaleye katılımda yeterlik kuralları” Başlığı Altında Sayılanlardan İstenen Belgeler,
c) İhale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel 

çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin taahhütname,
2 adet Demirci Ustası,
2 adet Kalıpçı Ustası,
d) İhale konusu yapım işinde, isteklinin işi yürütecek teknik personelinin mesleki 

niteliklerini gösteren taahhütnameler.
1 adet İnşaat Mühendisi ( 5 yıl deneyimli )
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e ) Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:
Bu iş için asgari ekipman;
a) 1 adet kırıcılı ekskavatör
b) 2 adet damperli kamyon
c) 1 adet yükleyici
ç) 1 adet binek araç
d) 1 adet su tankı
f) l adet vibratör
g) plyvvood kalıp
5. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 nei maddesinde 

sayılan ihale dışı bırakılma durumlarda olunmadığına dair belgeler;
İhale üzerinde kalan istekli, sözleşme imzalanmadan önce, ihale tarihi itibariyle 

Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği'nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(a), (b), (c), (ç), (d) ve (1) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgelerin 
sunulması zorunludur.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı Elazığ İl Özel İdaresi, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 7. Kal 

ELAZIĞ adresinde görülebilir.
8. İhale dokümanı bedeli. Ziraat Bankası Elazığ Merkez Şubenin 34728880 / 5004 

nolu hesabına 500.00.TE. Geçici teminatı nakit olarak yatırmak isteyenlerin. Ziraat Bankası 
Elazığ Merkez Şubenin 34728880 / 5047 nolu hesabına yatıracaklardır. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9. Teklifler ihale saatine kadar, bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde 
temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü 
olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teki i Her değerlendirmeye alınmaz.

10. İstekliler tekliflerini, Teklif Birim fiyat Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye Teklif Birim fiyat Bedel sözleşme imzalanacaktır.

11. İstekliler, teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere, kendileri 
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az oluz ( 30) takv im 
günü olmalıdır.

13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
14. İhale komisyonu, zorunlu hallere münhasır olmak üzere gerekçesini belirtmek 

suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Birliklerin ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İlan olunur.


