
 

İHALE İLANI 

ŞIRNAK İLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNDEN 

   

   Şırnak Merkez Kavuncu Köyü Kilitli Parke Taşı Döşenmesi yapım işi 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                :0 486 280 2050      

B) Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım Konusu işin 

     1 ) Ad                : Şırnak Merkez Kavuncu Köyü Kilitli Parke Taşı Döşenmesi  

        yapım işi.. 

     2 ) Niteliği, Türü ve  miktarı          :      1 Adet Köy Köyiçi Parke Taşı Döşeme Yapım İşi                                                                  

     3 ) İşin Yapılacağı yer                : Şırnak Merkez Kavuncu  Köyü 

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

   5 ) Bitiş tarihi              : Yer teslim tarihinden itibaren 45 gün  

C) İhalenin  

  a ) Yapılacağı Yer               :Şırnak Valiliği Valilik Toplantı Salonu 

  b ) Tarihi - Saati               :15.01.2020 Çarşamba günü Saat: 10:00 

  

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 Müdürlüğü ) adresinde görülebilir. İhaleye katılacaklar ihale 

dokümanı satın almak zorundadır. İhale Doküman Bedeli 2.000,00 TL ( ikibin) 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 sanatkar 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.  

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.  

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

vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

 

f) Kesin teminat' ın Banka Mektubu olması halinde süresinin 2 yıl olması gerekmektedir. 

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 

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

- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  

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

bırakılmıştır. 
- İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde;  

- İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmediğinden bu madde boş bırakılmıştır  

j) İsteklinin 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 % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşme ye ilişkin iş deneyim belgesi. İş bitirme 

belgesi yerine İnşaat Mühendisi  diploması da kabul edilecektir.  

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 

          Araç ve Gereçler ile teknik personele ilişkin taahhütname ve Yönetmeliğin 11.Maddesi, 

Sözleşme aşamasında getirilecektir. 

 

 

Şırnak Merkez Kızılsu Köyü Sondaj Bağlantı işi 

TEKNİK PERSONEL LİSTESİ 

Sıra Mesleki Unvanı          Mesleki Özellikleri                  Adet 

 

   1 Şantiye Şefi                 İnşaat Müh.                              1    (en az 3 Yıl) 

 

           İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personel için Teknik Personel Taahhütnamesi 

verilmesi yeterlidir. 

 

İhale Dokümanına uygun düzenlenecek olan tekliflerini en geç 15.01.2020 Çarşamba günü saat 

09.45’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 ————— 


