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Yerbağ- Şahinler Mah.Köy Yolu Temel Malzemesi ve Asfalt Mıcırı Temini İşi
28 Nisiın 2007 tarihve26506 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği
İhale Yonetmeliğine Göre Açık İhale Usultl ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası ı 2022145

l. İdarenin

a) Adı

b) Adresi

c) Telefon ve faks numarası

ç) Elektronik posta adresi
d) İhale doktimarurun görülebileceği
internet adresi (varsa)
2. İtıale konusu malın

a) Adı, niteliği, türü ve
miktarı

b) Tesliım Yeri

c) Teslim Tarihi

3. İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

Karaman İli Ermenek İlçesi Köylere Hizmet Götürme
Birliği Başkanlığı

Hükümet Konağı Kat:6 Ermenek/KARAMAN
Tel: 0 (338) 7l 623 2l Faks: 0 (338) 7|623 2|

Yerbağ- Şahinler Mah.Köy Yolu Temel Malzemesi ve Asfalt
Mıcırı Temini İşi

İhalenin niteliği, türü ve miktarı bilgileri ihale dokümanında yer
almaktadır.

Ermenek
Sözleşme yapılmasından itibaren 2O(Yirmi) gün içerisinde teslim
edilecektir.

Ermenek Kaynıakamlığı ve Bir|ik Başkanlığı (Kaymakamlık Toplantı
Salonu) Hükünıet Konağı Kat:5 Ermenek/KARAMAN
19.07.2022 Salı günü, saat: l4:00

3.1. Tekliflerin sunulacağı yer ve saat
a) Teklifin sunulacağı yer : Karaman İli Ermenek İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Son teklif sunma tarih ve saati : 19,07.2022 Salı günü saat 13:45
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesİnde
uygulaııacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.|,l. \4evzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret velveya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatk6rlar

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4,|.|J, Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret velveya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve

Sanatk6r Odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu

yılda alıınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,-4.|.1.2. 
Tüzel kişi olması halinde, ilgili ınevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Tİcaret velveya Sanayi

O«iasın<lan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişilİğİn odaya kayıtlı
olduğurıu gösterir bel ge.

4.|,2. Teklif verTneye yetkili oldrığunu gösteren İmza Beyannamesi veyaLmza Sirküleri.
4,1.2.|. 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 kiişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicİl Gazetesi, bu

bilgileri,n tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halİnde; bu bilgİlerin tümünü

gösternıek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiŞiliğin
noter tasdıklı İmza sırküleri,
4,1.3. i]ıale tarihinde 28 nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmİ Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe

giren K.öylere Hizmet Götürme Birliği İhaüe Yönetmeliğinin ll'İncİ maddesİnİn l. fikrasında yer
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alan (iı), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin
taahhüıtname verilecektir. İhale tarihi itibari ile (19.07.2022) Vergi ve SGK borcu olmadığına dair
b el gel,ır sö zl e şme imzalaıırrıası aş amas ı nda İ dareye sunul acaktır.
4.|.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 Başkanlığına ait Ziraat Bankası Ermenek Şubesi IBAN
TR3llD001000176339007005001 nolu hesaba yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.|.6. Bu İlanın 4,2 ve 4.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği mal alımı ihaleleri
uygularna yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.7. Vek6leten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter
onayl ı vekiletname ile vekilin noter tasd ikli imza beyanname si.
4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortaklığı
beyanııamesi.
4.|.9. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt ytlklenicilere yaptırılamaz.
4.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin ortaklık hisse beyannamesi,
4.|.||. İhale doktimarunrn satın alındığııra dair belge veya banka makbuzu.
4.1.|2. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde İdari Şartnamenin 7. maddesinin (a),(b),(c),(i), (l)
bentleırinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayn verilmesi zorunludur.
4.1.13. Tebligat için adres beyanı; ayrrcavarsa irtibat için telefon numarasl ve faks numarası ile
elektronik posta adresi.
4.2. E.konomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşrması gereken kriterler:
İdare t.arafindan ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirlenmemiştir.
4.3. Mlesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşrması gereken kriterler:
4.3.l.İlhaleye katılacak olan satrcrnın imalatçılığınr gösteren belgeler veya ilgili malzemeyi
tedarik edeceği firmanın imalatçı olduğunu gösteren belgeler;
a) İma,latçı 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) Adııyın veya isteklinin üyesi olduğu.meslek odası tarafindan aday veya istekli adına düzenlenen
İmalal: Yeterlik Belgesi,
ç) Tennin edilecek malın TSE ve Agrega testleri,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı iirettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili
kurunı veya kuruluşlarca dtizenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu
gösteren belgeler.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif, edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcr
ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunmasr yeterlidir.
5. Ekcınomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhal.eye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İha],e dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İtıale dokiimanı, idarenin adresinde görülebilir ve Karaman İli Ermenek İlçesi Köylere Hizmet
Götürıme Birliği Başkanlığına ait Ermeırek Ziraat Bankası Şubesi TR310001000176339007005001
Iban hıesabma para yatırılarak 1.000r00.-TL (BinTürklirası) karşılığında satın alınabilir.
7.2.İlıaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, |9.07.2022 Salı günü saat 13:45'e kadar Karaman İli Ermenek İlçesi Köylere
Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Hükümet Konağı Kat:6 Ermenek/KARAMAN 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 teklifler
değerl endirmeye alınmaz.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktan ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çalplmı sonucu bulunan toplam bedel tizerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir.
İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



l0. İsteıkliler teklif ettikleri bedelin oZ3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
ll. Verilen tekliflerin geçerlik süresi. ihale tari|ıinden
l2. Konsorsiyuın olarak ihaleye teklif verilemez.
13. İlan metninde belirtilmeyen hususlar için işe ait
taşır ve jistekliler bu hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

itibaren eıı a,z 60 (Altmış) takvim günüdtir.

şartnameler bağlayıcı

14. Birlik Başkanlığı 4734 sayıIı (ceza ve yasaklamalar l-ıariç)
teklifleriin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare

ılanen duvurulur.
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