
 

                 İHALE İLANI 

 

                    ŞIRNAK İLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNDEN 

 

 Şırnak Merkez Kasrik Beldesinden Akçay Köyüne Giden Yolu İçin Parke Taşı ve Bordür 

Alım İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği nin 18. maddesi gereğince Açık 

İhale Usulüyle yapılacaktır. Şırnak İli Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Mahalli İdare 

Birlikleri kapsamında olduğundan ve üyelerinin tamamı köylerden oluştuğu için  4734 Sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, işi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

 

A) Birliğin 

    1 ) Adı                                         :Şırnak İli Köylere Hizmet Götürme Birliği  

    2 ) Adresi                                        :Şırnak Hükümet Konağı / ŞIRNAK  

    3 ) Telefon                                         :0 486 216 10 97 / dahili :243      

 

B) Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım Konusu işin 

    1 ) Ad                   : Şırnak Merkez Kasrik Beldesinden Akçay Köyüne 

Giden Yolu İçin Parke Taşı ve Bordür Alım İşi 

    2 ) Niteliği, Türü ve miktarı           :  

 Adı Miktarı 

1 

8 cm yüksekliğinde, normal çimentolu beton 
parke taşları (TS 2824 EN 1338), (Karekteristik 

yarmada çekme dayanımı (T) >3,6 Mpa Kırılma 

yükü > 250 N/ mm olmalıdır), (Her renk ve 

ebatta)  

9.000m2 

2 

75x30x15 cm, normal çimentolu beton 
bordürler (pahlı, renkli) TS 436 EN 1340 

Karekteristik eğilme dayanımı 3,5 Mpa  

1.600 m 

 

                         3 ) Teslimatın Yapılacağı Yer  : Kasrik Beldesi 

   4 ) Başlama tarihi                 :  Sözleşme tarihinden itibaren 5 (Beş) gün 

   5 ) Teslim tarihi                 : 15 gün  

C) İhalenin  

  a ) Yapılacağı Yer        :Valilik Toplantı Salonu 

  b ) Tarihi - Saati        :21.11.2018 Çarşamba günü Saat 10:30 

  

D)  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

 

E) İhale ile ilgili dokümanı Şırnak Valiliği Köylere Hizmet Götürme Birliği, Hükümet Konağı 

Kat:1 / ŞIRNAK adresinde görülebilir. İhaleye katılacaklar ihale dokümanı satın almak 

zorundadır. İhale Doküman Bedeli 1.000,00 (bin) TL’dir. (Birliğimizin Halk Bankası Şırnak 

Şubesindeki 07000014 no’lu hesabına yatırılacaktır)  

 

F) İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler 

    İhaleye katılacak olanların gereken belgeleri ile yeterlilik kriterleri aşağıda belirtilmiştir. 

            1) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, 

         -Gerçek kişi olması halinde, ihale ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

         -Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından ihale ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile 

kayıtlı olduğuna dair belge, 

           

  2)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 



           - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

           - 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, 

       

           3) Teklif mektubu, (Teklif mektupları, ihale dokümanındaki form örneğine uygun şekilde 

yazılı ve imzalı olarak sunulur. ) . (Teklif mektubu ihale zarfı  içinde başka kapalı bir zarfa 

konularakimzalanarak, kaşelenir) 

 

           - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günüdür 

 

-İstekliler tekliflerinde birim  fiyat belirteceklerdir.   

 

 d) İş bitirme belgesi: İstenmiyor. 

           

 e)  İş için geçici teminat mektubu veya isteklinin teklif ettiği fiyatın % 3 tutarından az olmamak 

üzere Birliğimizin T.C Halk bankası Şırnak Şubesindeki 07000014 nolu hesabına yatırıldığına 

dair belge, 

           İdare, gerekli gördüğü takdirde, yüklenici tarafından teslim edilen malzemeden  istediği 

zaman numune alarak idarece belirlenen kurumlarda teste gönderebilir. Eğer gönderilirse test 

masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

Uygun görülmeyen malzemenin teslimatı yapılmayacak olup, yüklenici tarafından uygun 

malzeme ile değiştirilecektir. 

Parke taşları, oluk taşları ve bordürlerin yüzeyinde çatlak, kırık, çukur, döküntü, pullanma veya 

soyulma bulunmamalı ve yüzleri düzgün ve köşeleri muntazam olmalı, simetri ve biçim 

bozuklukları bulunmamalıdır. (PALETLİ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.) 

İhaleye iş ortaklığı yapılarak teklif verilmesine izin verilmediğinden bu madde boş bırakılmıştır 

Alınacak olan numunelerin her türlü deney gider ve masrafları yükleniciye ait olacaktır. 

Yüklenici bunun için ek ödeme talebinde bulunmayacaktır. 

İdare, imalatın ve/veya teslimatın her aşamasında gerekli gördüğü kontrol ve denetimleri yapma 

yetkisine sahiptir. 

f- İhale Dokümanına uygun düzenlenecek olan teklif zarflarını en geç 21.11.2018 Çarşamba 

günü saat 10:30’a 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 teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

 

 

 

 

İLAN OLUNUR 

————— o ————— 


