T.C.
KÜRE İLÇESİ
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

İHALE İLANI
2022 Yılı KÖYDES Programı Kapsamında programda olan;
Küre İlçesine Bağlı; Koz Köyü Merkez ve Kışla Mahallesi, Avşargüney Köyü Yukarı Güney
Mahallesi, Taşpınar Köyü Merkez-Durhasanlar-Kanlıcadere-Hüsün Mahalleleri, Uzunöz Köyü
Ayanoğlu (Yongacılar), İğdir Köyü Merkez ve Kubatoğlu Mahallelerinde; Depo Yapımı, İsale Hattı
Yapımı, Şebeke yapımı, ENH Yapımı, Terfi Binası Yapımı, Depo Bakım ve Onarım Yapımı ile Muhtelif
Köylere teslim edilmek üzere 4200 metre Yangın Hortumu Alımı işi.

Birlik İhale Yönetmeliğinin 18.maddesi gereği Açık İhale Usulü ile ihale
edilecektir.
1-İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi (varsa)

Küre İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı /KÜRE
0(366) 7512064
ozel.idare.kure@hotmail.com

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü, miktarı, yapılacağı yer
S.NO

KÖYÜN ADI

İŞİN NEVİ

1

Koz Köyü

Yeni Tesis

2

Koz Köyü

Bakım
Onarım

3

Avşargüney Köyü

4

YAPILACAK YER

Koz Köyü Kışla Mahallesi

ÖLÇÜ BİRİMİ(ADET)
Terfi binası, ENH,
İsale, Depo ve
Şebeke yapımı

Koz Köyü Merkez Mahallesi

Depo Bakım Onarım
Yapımı

Yeni Tesis

Merkez Yukarı

Depo, İsale ve
Şebeke Hattı Yapımı

Taşpınar Köyü

Hat Yapımı

Merkez-Durhasanlar-Kanlıcadere-Hüsün
Mahalleleri

Sondaj- Terfi ve Hat
yapımı

5

Uzunöz Köyü

Depo Yapımı

Ayanoğlu (Yongacılar)

Depo, Hat ve Şebeke
Yapımı

6

İğdir Köyü

Bakım
Onarım

Merkez Mahallesi

Yangın Vanası
Yapımı Yangın
Hortumu Alımı

7

İğdir Köyü

Bakım
Onarım

Kubatoğlu Mahallesi

Depo Bakım Onarım
ve Yangın Vanası
Yapımı, Yangın
Hortumu Alımı

8

Çaybükü,Çat,Köstekçiler,Koz,Beyalan,Avcıpınarı
,Bürüm,İmralı,Güllüce,Topçu,Karadonu,Güney,
Taşpınar ve Kayadibi Köyleri

Bakım
Onarım

Çaybükü,Çat,Köstekçiler,Koz,Beyalan,Av
4200 Metre
cıpınarı,Bürüm,İmralı,Güllüce,Topçu,Kar
Yangın Hortumu
adonu, Güney,Taşpınar ve Kayadibi
Alımı
Köyleri

b) İşe başlama tarihi

Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5(Beş) gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

c) İşin süresi

Yer tesliminden itibaren 120(Yüzyirmi) takvim günüdür.

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer

Küre İlçesi Kaymakamlık Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

21/06/2022 Salı günü Saat: 11:00’de

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik
posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret
ve/veya
Sanayi
Odasına
kayıtlı
olduğunu
gösterir
belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı 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.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1.
Gerçek
kişi
olması
halinde,
noter
tasdikli
imza
beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve 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.
4.1.4. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d),
(e),(f),(g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen, Teklif edilen bedelin en az % 3 oranında kendi
belirleyecekleri miktarda geçici teminat mektubu, dekont veya Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale
Yönetmeliğinin 29.Maddesinde geçici teminat olarak kabul edilen değerler
4.1.7.Geçici teminatın nakit olarak yatırılması halinde Küre İlçesi Ziraat Bankasında Birliğimiz
adına İşlem gören 0311-9484543-5001 nolu hesaba geçici teminat yatırılacaktır.
4.1.8.İhale doküman satış bedeli 500,00 TL dir.
4.1.9.Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname
4.1.10. 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.
4.1.11- Vekaleten ihaleye katılması halinde, istekli adına katılan kişinin noter noter taktikli
vekaletnamesi ile noter taktikli imza beyannamesi
4.1.12. Ortak girişimlerde ortak girişimleri oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (b),(c),(d),(j) ve (k)
bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.
4.1.13.İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklık
beyannamesi
4.2. Ekonomik -Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler.
4.2.1- İş Deneyim Belgeleri
a)İş Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İsteklinin, son onbeş (15) yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde
sözleşme bedelinin en az yüzde Ellisi (%50) oranında gerçekleştirdiği veya yüzde Yetmiş
(%70) oranında denetlediği veyahut yönettiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş
veya her türlü kamuda tamamlamış bulunduğu yapımı inşaat işleri ile ilgili deneyimini
gösteren ve teklif edilen bedelin yüzde elli (%50) oranından az olmamak üzere tek
sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler: İsteklinin aşağıda
gösterilen sayı ve nitelikte teknik personeli inşaat mahallinde bulunduracağına dair teknik
personel taahhütnamesi vermesi gerekmektedir.
Adet
Meslek Unvanı
Mesleki Özellikleri
1
İnşaat Mühendisi veya Teknikeri
2 yıl deneyimli
2
Elektrik Mühendisi veya Teknikeri
2 yıl deneyimli

Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: İsteklinin aşağıda gösterilen sayı ve nitelikteki
yapı aracını inşaat mahallinde bulunduracağına dair yapı araçları taahhütnamesi vermesi
gerekmektedir.
Adet
Cinsi
Adet
Cinsi
1
Damperli Kamyon
Su tankı
1
Betoniyer
Vibratör
1
Kanal kazıcı yükleyici
b) İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendisler
için, 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 ettiklerine dair hizmet
çizelgelerini vermek zorundadır.
4.2.2. Bu ihalede benzer iş olarak A/V grubu (İçme – kullanma suyu ve kanalizasyon işleri)
Yer üstü – Yer altı sulama ve kanalizasyon tesisi inşaatları.
4.2.3-İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki
deneyimini ortaya koyan ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve
usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş
yönetme belgesi ve iş denetleme belgesidir.
5-İhale konusu işin bir bölümü yada tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
7-İhale dokümanı Küre İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir.
Dosya bedeli Birliğimiz adına Ziraat Bankası Küre Şubesinde işlem gören 03119484543-5001 nolu hesaba yatırmaları gerekmektedir.
8- İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla veya benzeri şekilde yapılacak müracaatlar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
10. İşin tamamı için teklif verilecektir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü
olmalıdır.
12-İdare 28.04.2010 tarih ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanan Köylere Hizmet
Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. İhale yapıp yapmamakta serbesttir.
13.İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmemiştir.
14-Bu iş için avans verilmeyecektir.
15-Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı
veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından
imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat
belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa
konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı veya soyadı veya ticaret unvanı ile
tebligata esas olarak göstereceği acık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
16-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
17-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

18- Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa tabi değildir. Köylere Hizmet Götürme
Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.
Küre İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 13.06.2022
İLAN OLUNUR
Mehmet Miraç TOPALOĞLU
Kaymakam
Birlik Başkanı

