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Yama Malzemesinde Kullanılmak Üzere Agrega Temini İşi
28 Nisan 2007 tarihve 26506 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği
İhale Yönetmeliğine Göre Açık İhale Usultl ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarasr z 2022t75

1. İdarenin

a) Adı

b) Adresi

c) Telefon ve faks numarasr

ç) Elektronik posta adresi
d) İhale dokiimanının görülebileceği
intemet adresi (varsa)
2. İlıale konusu malrn
a) Adı, niteliği, ti.irü ve Yama Malzemesinde Kullanılmak lJzereAgrega Temini İşi
miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarı bilgileri ihale doktimanında yer

almaktadır.
b) Teslim Yeri : Ermenek

c) Teslim Tarihi Sözleşme yapılmasından itibaren 60(altmış) gün içerisinde teslim' edilecektir.
3. İhatenin

_ Ermenek Kaymakamlığı ve Birlik Başkanlığı (Kaymakamlık Toplantıa) Yapljacagl Yer : 
Salonu; Hükİmet ronagı Kat:5 Ermenek/KARAMAN

b) Tarihi ve saati : 24.08.2022 Çırşamba günü, saat: 15:00

3.1. Tekliflerin sunulacağı yer ve saat
a) Teklifin sunulacağı yer : Karaman İli Ermenek llçesi Köylere Hizmet Götiirme Birliği
b) Sonteklif sunmatarihve saati z24.08.2022 Çarşamba günü saat 13:45
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.|. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret velveya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatk6rlar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret velveya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve
Sanatkdr Odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içiııde bulunduğu
yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. 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,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veyaİmzaSirküleri.
4.|.2.|. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdik|i imza beyannamesi.
4.1.2.2. 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 tamamrnın bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde; bu bilgilerin tümünü
göstermek izere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdik|i imza sirküleri,
4.1.3. İhale tarihinde 28 nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe
giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale YOnetmeliğinin 1l'inci maddesinin 1. fikrasındayer
alan (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (0, (g), (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin
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taahhütname verilecektir. İhale tarihi itibari ile (24.08 .2022) Vergi ve SGK borcu olmadığına dair
be l ge l er sö zl e şme imza|arıırıas ı aşamas mda İ d areye sunul acaktı r.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu.
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde belirlenen Geçici Teminata ilişkin Geçici Teminat
Mektubu veya Geçici Teminat Mektupları dışındaki Teminatların Karaman İli Ermenek İlçesi
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanhğına ait Ziraat Bankası Ermenek Şubesi IBAN
TR310001000176339007005001 nolu hesaba yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.6. Bu İlanın 4.2 ve 4.3 tincü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği mal alımı ihaleleri
uygulama yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.7. Vek6leten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter
onaylı vekAletname ile vekilin noter tasdik|i imza beyannamesi.
4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortaklığı
beyannamesi.
4.1.9. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin ortaklık hisse beyannamesi,
4.|.||. İhale doktlmanının satın alrndığına dair belge veya banka makbuzu.
4.1.12. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde İdari Şaıtnamenin 7. maddesinin (a),(b),(c),(i), (l)
bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayn ayrl verilmesi zorunludur.
4.|.|3. Tebligat için adres beyanı; aynca varsa irtibat için telefon numarasl ve faks numarası ile
elektronik posta adresi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşımasr gereken kriterler:
İdare tarafindan ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirlenmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşrmasr gereken kriterler:
43.l.İhaleye katılacak olan satrcrnrn imalatçılığını gösteren belgeler veya itgili malzemeyi
tedarik edeceği firmanın imalatçı olduğunu gösteren belgeler;
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması
yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafindan aday veya istekli adına düzenlenen
Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafindan aday veya istekli adına düzenlenen
İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Temin edilecek malın TSE ve Agrega testleri,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı iirettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu
gösteren belgeler.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı
ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
Madde 5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
5.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fıyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate
alınarak belirlenecektir. Fiyat dışı ırnsurlar ve bu unsurlara ilişkin düzenlemeler ile hesaplama
yöntemi 5.2. maddesinde yer almaktadır.
5.2. F iy at dışı unsurlar:
5.2.L Asfalt agregasl, üretiminin yapılacağı tesisten, malzemenin kullanılacağı yollara İl Özel
İdaresi kamyonları ile taşınacağından en avantajlı teklif, istekli firmaların i.iretim tesisinden asfaltın
yapılacağı yollar arasındaki ortalama taşıma mesafesine göre değişen, aşağıda gösterilen formülün
uygulanması sonucunda tespit edilecektir.

IrDT[l : ,l 
[; ,+- İ; dir, l}urada:

FD]'[l : İstçkIiniıı fi;-,al ılışı iınsıırlar dikkale alınarak d*ğerlendirilnıiş tekliibeıie l:iııi"
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il (Nakliy,e [;i.vatı) ıı,ın bııjunnıası.

'l'ıışııı,ıa Formiiiii: F : K x ('ü,üüO7xi\.{+0.0 l )

8uradaı

K : (-'eı,re ve Şehircilik Bakanlığıııca ,vay.ınlanan i}2.ü17 pıız ııolu Her ciııs ve tıınajda mııtorlıı arııç:

taşınıa katsayısıııı i2ü22 y,,ılı içiıı K Katsayısı 750.00 *'I"L'clir")

N4: ljretim tesisi ile ıııalzenıenin kuliaıııiacağı yollar arasındaki ıırtalama taşıma nresafbsini beliılir.
(M: km cinsinden _v-azılacaktır.)

Ortalaıııa T;ışı mıı l\{esat'esi taş ıma mümeniine gtire bul unacakt ır.

O]'l\'t : 0ılalanıa'I'aşınıa Mesafesi (km) : X ]\,{OVl i )l I\{M

'I'Nl 
: 'l'aşıına [,Iesai,esi {.knr) =, [.|rçtim'I'esisi * \iıl Oılası Arasıııdaki Mesalb

I\,IM : jvfalzeme N4iktari (toır): Yolda kullanılacak olan maizemç mikt;ırıdır.

]VION,{ : kioment (Ton.Km) : TM x MM

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokiimanının görülmesi ve satın alınmasr:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve Karaman İli Ermenek İlçesi Köylere Hizmet
Götürme Birliği Başkanlığına ait Ermenek Ziraat Bankası Şubesi TR3l000100017633900700500l
Iban hesabma para yatırılarak 200,00.-TL ğl«lytrtrklirası) karşılığında satrn alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale doktimanrnr satrn almaları zorunludur.
8. Teklifler,24.08.2022 Çarşamba günü saat l3:45'e kadar Karaman İli Ermenek İlçesi
Köylere Hizmet Götiirme Birliği Başkanlığı Hükümet Konağı Kat:6 ErmeneVKARAMAN
adresine bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafindan elden
teslim edilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen
tekl ifl er de ğerlendirm ey e alıııırıaz.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarplmı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir.
İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin o/o3'ünden az olmamak izere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. İlan metninde belirtilmeyen hususlar için işe ait idari ve teknik şartnameler bağlayıcı nitelik
taşır ve istekliler bu hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
14. Birlik Başkanlığı 4734 sayı|ı (ceza ve yasaklamalar hariç)/K.İ.K'
tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbestti

İlanen duyurulur.
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