
IHALE ILAN 

Oğuzlar ilçesi Köylere Hizmet Giitiirme Birliği Başkanlığı  

2019 Yı l ı  Köydes Programı nda bulunan Oğuzlar Ilçesine bağl ı  4 Köyde (Ağaççanu, Cevizli. 

Derinöz ve Kay') Grup Beton Parke Taşı  Doşeme Yapim işi Köylere Hizmet Götünne Birliği ihale 

Yönetmeliğinin 18'inci maddesine göre açı k ihale usulü ile ihale edilecektir. Ihaleye ilişkin ayrıntı lı  bilgiler 

aşağıda yer almaktadı r. 

1 - idarenin 
a) Adresi 
h) Telefon ve faks numarası  
e) Elektronik posta adresi 
2 - ihale konusu yapım işinin 
a) Adı , Niteliği, türü ve miktarı  

h) Yapı lacağı  yer 

e) işe başlama tarihi 

d) Işin süresi 
3 - ihalenin 
o) Yapı lacağı  yer 

h) Tarihi ve saati 

: Oğuzlar Kay ı nakaınlı M Hükümet Konağı  Kat 2 

: Tel: 03645617131 	lı'tı ks: (1364 561 72 69 

: 2019 Y ı lı  Köydes Programı nda bulunan Oğuzlar Ilçesine bağlı  
4 Köyde lAğaççaı nk Cevizli, Derinöz ve Kayı ) Grup Beton 

Parke Taşı  Döşeme Yapı m iş i (Birim Fiyat Teklif Cetvellerinde 
Belirtilen Miktarlar) 

: Oğuzlar Ilçesine bağl ı  4 Köy 
Ağaççaı ni Köyü Merkez- Aşurluk ve Çaparah ı net Mah. 2.200,00 ın2 
Cevizli KiViıi Merkez ve Körpe şakı r Mah. 2.000,00 ın2 
Derinöz Köyü Köseler ve Tekkeşinler Malı . 2.000,00 in2 
Kayı  Köyü 1.500.00 rn2 

: Sözleşmenin imzalandığı  tarihinden itibaren 5 gün içinde yer 
teslimi yapı larak işe başlanacaktı r. 
: Yer tesliminden itibaren 45 takvim günüdür 

: Oğuzlar Kaymakamlığı  Hükümet Konağı  Kaymakaml ık 
Makanı  Odası  

: 19.07.2019 Cuma günü Saat 11:00 

4 - ihaleye katı labilme şartları  ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 

4.1.1.1lıaleye katı lma şartları  ve istenilen belgeler: 

a)Tebligat için adres beyan ı  ve ayrı ca irtibat için telefon ve varsa faks numarası  ile elektronik posta 

adresi 

lı) 'Mevzuat' gereği kayı tl ı  olduğu ticaret ve/veya sanayi odası  ya da esnaf ve sanatkar odası  veya 

ilgili meslek odası  belgesi; 

'1) Gerçek kiş i olması  halinde, kayı tl ı  olduğu ticaret ve/veya sanayi tıdasından ya da esnaf ve sanatkar 

odası nda!) veya ilgili meslek odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alı nnoş, odaya 

kayı tl ı .olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması  halinde, ilgili ınevzoıdı  gereği kayı tlı  bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yı lda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtl ı  
olduğunu gösterir belge, 

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

.1) Gerçek kişi olınası  halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2} Tüzel kişi olması  halinde. ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları , üyeleri veya kurucuları  ile tüzel 

kiş iliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 



ilgili tamamı n ı n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması  halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar) gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

(;) idari Şartname ek inde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve eki cetvel. 

idari Şartnamcdc belirlenen geçici teminata ilişkin jş:cici tem' vi ı rı ckinho veya geçici teminat 

mektupları  dışındaki teminatları n Oğuzlar Köylere Hizmet (Jöttirme Birliği Başkanlığının Oğuzlar Ziraat 

Bankası  Şubesi nezdinde bulunan 'FR 4200 0100 1657 0703 0930 5001 nolu hesaba yabrı ldığın ı  gösteren 

idari şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapı m Işleri ihaleleri 

Uygulama Ytinetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri. 

I) Vekaleten ihaleye katı lma halinde, vekil ad ı na düzel-denmiş, ihaleye katı lmaya ilişkin noter onaylı  
vekaletname ile vekil in noter tasdikli imza beyannamesi. 

g) Isteklinin ortak girişim olması  halinde, idari şartname ekinde yer alan standart förma uygun iş  
ortaklığı  beyannamesi. 

ğ) ihale konusu iş in tamamı  veya bir k ı sı nı  alt yüklenicilere yapt ı nlamaz. 

11) ihale dokümanm ı n sat ın alı ndığma dair banka dekontu. 

1) Tüzel kişi tarafı ndan iş  deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısı ndan 

fazla hissesine sahip ortağım( ait olması  halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk. ilan tarihinden sonra düzenlenen 

ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yı ld ı r kesintisiz olarak bu şartı n korunduğunu gösteren, 

standart forma uygun belge, 

i) Tüzel kiş i tarafı ndan iş  deneyimini göstermek üzere, en az beş  yı ldı r en az Vo 51 hissesine sahip 

mimar veya mühendis ortağım mezuniyet belgesinin sunulması  durumunda; Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest nıuhasebeci mali müşavir veya noter tarafindan, ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş  yı ldı r kesintisiz olarak bu şartı n 

korunduğunu gösteren belge. 

4.1.2. ihaleye iş  ortaklığı  olarak teklif verilmesi halinde; 

İş  ortaklığını n her bir ortağı  tarafından 4.1.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı  ayrı  

sunulması  zorunludur. iş  ortaklığı n ı n tüzel kişi ortağı  tarafı ndan, iş  deneyimin' göstermek üzere sunulan 

belgenin tüzel kişiliğin yarısı ndan tüzla hissesine/en az 11/0 51 hissesine sahip ortağma ait olması  halinde bu 

ortak (1) ve (i) bendindeki belgeyi de sunmak zorundad ı r. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması  gereken kriterler: 

4.2.1 Bu madde boş  bı rakı lmışt ı r. 

4.3. isteklinin organizasyon yapısma ve personel durumuna ilişkin belgeler 

4.3.1. Yüklenici, işin yapı lması  esnası nda şantiyede 1 adet inşaat Mühendisi veya Inşaat Teknikeri1 ni iş  

yerinde devaml ı  olarak bulundurmak zorundad ır. 

4.3.2. Bu iş  kapsamı nda çalıştı rdacak olan teknik personele ait belgeler sözleşme iinzalainnadan önce 

idareye teslim edilecektir. (Teknik Personele ait Mezuniyet belgesi, oda kayı t belgesi veya deneyimin' 

gösteren diğer belgeler.) 

4.4. Mesleki ve teknik.yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması  gereken kriterler: 

4.4..1 ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş  yı l içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt 

edilen ihale konusu işe benzer islerdeki deneyimin' gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranı ndan az 

olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş  deneyim belgesi, 

4.4.2 Bu ihalede benzer iş  olarak Resmi Gazetede 17/06/2011 Tarih ve 27967 Say ı  ile yayımlanan Yapım 

Iş lerinde İş  Deneyi ıninde Değerlendirilecek Benzer işlere Dair Tebliğde yer alan V. Grup Karayolları  

İş leri Altyapı  (Üst Yapı) işleri iş  bitirme belgeleri değerlendirilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajl ı  teklif en 'düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 



6 - ihaleye sadece yerli istekli ler katı  labi lecektir. 

7 - İ lıale doktinumm ı n görülmesi ve sat ın al ı  nı nası : 

7.1. Ihale doküman', idarenin adresinde görülebilir ve 300,00 TL karşı lığı  aynı  adresim temin edilebilir. 

Ihale dokuman bedelleri Birliğin Oğuzlar Ziraat Bankası  Şubesi nezdinde bulunan 'FR 4200 0100 1657 

0703 0930 5001 'batı  nolu hesabı na yatı nlacaktı r. 

7.2. Ihaleye teklif verecek olanları n ihale doktimamm satı n almaları  zorunludur. Almayanlarm dosyası  

işleme almmayacaktı  r. 

S - 'Feklifier, ihale tarih ve saatine- k.adar Oğuzlar ilçesi Hükümet -Konağında bulunan Oğuzlar Köylere 

Hizmet Giitürme Birliği Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. 

9 - istekliler tekliflerini. Her bir iş  kaleminin miktarı  ile bu iş  kaleml•eri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpı m ı  sonucu bulunan toplam bedel üzerinden tek.lil' birim -fiyat şeklinde verilecektir. Ihale sonucu 

üzerine ihale yapı lan istekliyle birim fiyat sözleşme unzalanacakur 

10 - lstekliler teklif ettikleri bedelin 943'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. (Teminat mektubu haricindeki teminatlar, Birliğin Oğuzlar Ziraat Bankası  Şubesi 

nezdinde bulunan TR 4200 0100 1657 0703 0930 5001. lban numaral ı  hesabı na yaurilacakfir.) • 

Il- Verileb tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdı r. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

.13- Ihale dokümanı nda belirtilmeyen hususlara bu ilanda yer verilmemiştir. 

Söz konusu işin .  yer teslimi muayene ve kabulü Çorum ii Özel idaresi-  teknik personellerinee yapı lacak 

olup, işin hakediş  ödemeleri 2019 Yılı. Köydes Projesi kapsamında Oğuzlar Köylere Hizmet Göttınne 

Birliğinin, Iller Bankasına bildirmesi üzerine Iller Bankası  tarafı ndan yapı lacakfir. 

ihale, Köylere Hizmet Gotünne Birliği ihale Yönetmeliği Hükümlerine göre yapı lacak olup, İdare 

ihaleyi yapı p yapmamakta serbesıtir 

acı  ,Aşı p,AX 131., 
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