
 

İHALE İLANI 

 

ŞIRNAK İLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNDEN 

  Şırnak İli Köy Yolları BSK Yol Yapım 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 1097/243      

B) Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım Konusu işin 

     1 ) Ad                   : Şırnak İli Köy Yolları BSK Yapım İşi  

     2 ) Niteliği, Türü ve  miktarı           :   Bsk Yol Yapımı 

     3 ) İşin Yapılacağı yer                : Şırnak Merkez ve İlçelere Bağlı Köy Yolları 

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

   5 ) Bitiş tarihi               : Yer teslim tarihinden itibaren 120 gün  

C) İhalenin  

  a ) Yapılacağı Yer               :Şırnak Valiliği Toplantı Salonu 

  b ) Tarihi - Saati               :21.05.2018 Pazartesi günü Saat: 14:00 

  

D)  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

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

Kat:1 / ŞIRNAK (Şırnak ili Köylere Hizmet Götürme Birliği ) adresinde temin edilebilir . 

İhaleye katılacaklar ihale dokümanı satın almak zorundadır. İhale Doküman Bedeli 

15.000,00TL (onbeşbin) 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. 

 

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR 

İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
- 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 sânatkar odası 

veya ilgili meslek odası belgesi;  

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve 

sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 

yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 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,  



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) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.(BİRİM FİYAT TEKLİF)  

ç) 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, 

d) Bu şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri. isteklinin son on beş yıl içinde yurt 

içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği, İdarece kusursuz kabul edilen 

ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösterten ve teklif ettiği bedelin % 60 

oranından az olmamak üzere tek sözleşme ye ilişkin iş deneyim belgesi. İş bitirme belgesi 

yerine İnşaat Mühendisi diploması da kabul edilecektir. 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter 

onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Bu bent boş bırakılmıştır,  

ğ) (Mülga:26/06/2010-27623 R.G./4 md.)  

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği 

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.  

ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 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, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen 

ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 

gösteren belge 

 h) İdare tarafından verilen ihale dökümanı satın alındı belgesi ve dekont. 

- İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde;  

- İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmediğinden bu madde boş 

bırakılmıştır  

 

k.    11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yapım İşlerinde İş 

Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/V grubu işler 

benzer iş olarak kabul edilecektir 

l. İsteklilerin, ihale tarihinde köylere hizmet götürme birliğinin ihale yönetmeliğinin 11 

inci maddesinin  (a), (b), (c),  (ç), (d), (e), (f), (g)  ve (ğ) ) bentlerinde belirtilen durumlarda 

olmaması gerekmektedir.İhale esnasında teklif veren isteklilerin köylere hizmet götürme 

birliğinin ihale yönetmeliğinin 11 inci maddesinin   (a), (b), (c),(ç),  (d), (e), (f), (g)  ve (ğ) 

bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname verilecektir. 

 i.İsteklilerin işin yapılacağı yeri gördüğüne dair belge vermesi zorunludur. 

           



                                               

 

                                                  İşin Niteliği/Miktarı 

 

                                                          Yapılacağı yerler  
 

Şırnak Merkez Araköy-Yoğurtçular-

Gözlüce köydes  
5 Km 

Şırnak Merkez Güneyce köy yolu Ö.İ  10 Km 

Cizre Bozalan grup yolu köydes  5 Km 

Cizre Kayaköy-Tepeönü köydes  2 Km 

Cizre Güçlü Kolgezer köydes Ö.İ  5 Km 

Cizre Uğur Köydes                 Ö.İ  4 Km 

Silopi Özgen-Sisli-Çiçekli Köydes  4 Km 

Silopi İpekyolu-Ceylan Köydes  1,5 Km 

Silopi Ortaköy-Ilıcalar  Ö.İ  6 Km 

İdil Teke-Özen-Yörük-Akdağ Köydes  4 Km 

İdil Alakamış-Babet köyü Köydes  2 Km 

İdil Alamkamış-Gedik Köydes  2 Km 

İdil Haberli-Bozkır         Köydes  3,5 Km 

İdil Yayalar-Çınarlı       Köydes  3 Km 

İdil Teke-Özen-Yörük-Akdağ  Ö.İ  4 Km 

İdil Haberli-Bozkır  Ö.İ  3 Km 

Güçlükonak Boyuncuk  3 Km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI BİRİMİ MİKTARI 

1 

Büyük plent ünitesi ile 'Asfalt betonu kaplama', 'Rolled asfalt kaplama', 

'Bitümlü makadam satıh tabakası', 'Karışımı plentmiks metoduyla 

hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip A-B-C satıh tabakası), 'Rolled asfalt 

temel tabakası', 'Asfalt makadam temel tabak  

Ton 108.339,000 

2 Plent-Miks Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile)  Ton 163.314,00 

3 Soğuk Yol Çizgi boyası ile yol çizgilerinin çizilmesi(Makine ile) M2 20.100,00 

4 
Bitümlü Sıcak Temel Karışım Malzemelerinin Temini (Kırılmış ve 

Elenmiş Ocak Taşı ile) (Tip-A)  
Ton 103.180,000 

5 LNG Gaz  S/m³ 706.783,000 



 
 

 

Mezuniyet belgeleri/diplomalar yeterlilik alması halinde tek başına kabul edilecektir. 

 

TEKNİK PERSONEL LİSTESİ 

ADET POZİSYONU MESLEKİ ÜNVANI MESLEKİ 

ÖZELLİKLERİ 

1 Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi  En az 5 Yıl Deneyimli 

2 Saha Mühendisi Jeodezi, Harita Müh. En az 3 Yıl Deneyimli 

 

 İhale Dokümanına uygun düzenlenecek olan tekliflerini en geç 21.05.2018 Pazartesi 

günü saat 14:00'da 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 

Sn.                                          TAAHHÜT EDİLECEK BİLGİLER 

 

1 

 

 

Bu iş kapsamında kullanılacak olan Taş Ocağı Tesisinin (artan nakliye mesafeleri sebebiyle Taş Ocağından, 

çalışma sahasına varış sürelerinin uzamasının ve yeterli çalışma yapılamamasının engellenmesi, 

işçilerimizin artan nakliye süreleri sebebiyle çalışma sürelerinin kısıtlanmasının ve bu nedenle oluşacak 

verim kaybının engellenmesi) ve nakliye mesafelerinin uzaması sebebiyle idaremize oluşacak ek 

maliyetlerinin engellenmesi amacıyla, iş kapsamında kullanılacak taş ocağı tesisinin; mülkiyeti ve işletmesi 

Şırnak Valiliğimize ait olan asfalt üretme tesisleri (plenti) Cizre ilçesinde olması sebebiyle taş ocağı 

tesisinin 1-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü 2-A Grubu İşletme 

Ruhsatı ve İzin belgesi 2-(GSM) Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı olacak şekilde Cizre ilçesi sınırları 

içinde kurulu olması zorunludur. Taş ocağı Tesisinin; Cizre ilçesi sınırları içinde olduğuna ilişkin bilgileri 

içeren teklifleri ekinde idareye sunulacaktır. Söz konusu taş ocağı özmal olabileceği gibi malzemenin ordan 

alınacağına ilişkin taahhütname de verilebilir. Belgelerin aslı veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

 2           İstekliler, kurulu Taş Ocağı tesisinde sözleşme imzaladıktan 7 (yedi) gün içinde malzeme üretebileceğine 

ilişkin yazıyı müracaat dosyasıyla birlikte idareye vereceklerdir. 

 

 KENDİ MALI İSTENİLEN MAKİNALAR 

1 10 Adet Kamyon isteklinin kendi malı olacaktır. 

 

2 1 Adet Finişer (Elektronik duyargalı ve en az 200 ton/ saat kapasiteli ) isteklinin kendi malı olacaktır.  

3 2 Adet lastik tekerlekli silindir (en az 20 ton statik ağırlığında) isteklinin kendi malı olacaktır. 

4 1 Adet titreşimli silindir ( en az 9 ton statik ağırlıkta ve en az 18 ton dinamik kuvvetle) isteklinin kendi malı 

olacaktır. 

5 1 Adet Greyder isteklinin kendi malı olacaktır. ( Yolların reglajları  yükleniciye aittir.) 

6 2 Adet Ekskavatör (en az 2(1/2) yd3’ lük ve en az 210 hp gücünde) isteklinin kendi malı olacaktır. 

7 2 Adet Yükleyici isteklinin kendi malı olacaktır. 

  8 İsteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat 

ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur. 

9 İsteklinin kendi malı olan tesis, makine ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde 

kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali 

müşavir ve mali müşavir raporu tevsik edilir. 

10 Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine teçhizat ve ekipmanın kira 

sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin 

belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. 

11 İş ortaklığında, tesis makine, teçhizat ve ekipman ortaklarının biri veya birkaçı tarafından sağlanır.  



————— o ————— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

   


