
İHALE İLANI 
T.C. 

DERİNKUYU KAYMAKAMLIĞI 
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 

Nevşehir ili Derinkuyu İlçesine bağlı Suvermez, Çakıllı, Doğala, Kuyulutatlar, Özlüce  Til ve 
Güneyce  köylerinde  6 cm. lik renksiz prefabrik kilitli taş ve bordür taş ile    yol ve meydan 
düzenleme işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 18. Maddesine Göre Açık 
İhale Usulü ile ihale edilecektir.  

  
1-İdarenin  

a) adresi :Derinkuyu  Hükümet Konağı Kat:3 Derinkuyu/NEVŞEHİR  
b) telefon ve faks numarası : (0.384)-3813081    Faks:0384 3813700 

2-İhale konusu yapım işinin  
a) niteliği, türü ve miktarı : Derinkuyu  İlçemize bağlı  Suvermez, Çakıllı, Doğala, 

Kuyulutatlar, Özlüce  Til ve Güneyce  köylerinde  14.236 M²  6 cm. 
lik renksiz prefabrik kilitli taş ve 2.472 Metre (15*30*70) bordür taş 
ile    yol ve meydan düzenleme işi 

b) Yapılacağı yerler : Suvermez, Çakıllı, Doğala, Kuyulutatlar, Özlüce, Til ve 
Güneyce Köylerinde 

c) İşe başlama ve bitirme tarihi :Sözleşme imzalanıp, İşyeri teslim tarihinden sonra  60 takvim 
günüdür.   

3-İhalenin  
a) yapılacağı yer :Derinkuyu Kaymakamlığı toplantı salonu, Hükümet Konağı 

Kat:3. Derinkuyu /NEVŞEHİR 
b) tarihi ve saati :16.07.2019   Salı  günü  Saat : 14,00 

 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

 
4.1. 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 
sanatkar 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)  standart forma uygun teklif mektubu. 
 ç)  geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 
teminatların yatırıldığını gösteren makbuzlar. 
 d)  şekli ve içeriği Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğince düzenlenen yeterlik 
belgeleri.  
 e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter 
onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
 f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş 
ortaklığı beyannamesi. 



 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 % 51 veya daha fazla 
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. 
 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1.   istenmeyecektir. 
 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler  ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1: :İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya özel sektörde  sözleşme 
bedelinin en az %50’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği İdarece 
kusursuz kabul edilen İhale konusu iş, “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer 
İşlere Dair Tebliğ” de yer alan (A) ALT YAPI İŞLERİ- I-II-III-IV VE V grubu işler ile ilgili 
deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50’ sinden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş 
deneyim belgesi, 
 
4.3.2. : Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi 
Gazetede Yayımlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” 
de yer alan A/ I-II-III-IV VE V grubu işler söz konusu ihalede benzer iş olarak kabul edilecektir.İş 
Deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar için İnşaat Mühendisliği 
veya Mimarlık Fakültesi Bölümüdür. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Kat: 3 / DERİNKUYU    
adresinden  500,00  TL  sı karşılığı Kurumun Ziraat Bankası Derinkuyu  şubesindeki TR20 0001 0006 
5929 7858 5350 01…nolu banka  hesabına  yatırıldıktan sonra  temin edilebilir 
8. Teklifler, 16.07.2019 saat 14/00 e kadar Derinkuyu  Köylere Hizmet Götürme Birliği  
Başkanlığı adresine elden teslim edebilir. Posta yolu ile gönderilen teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 
9. İstekliler tekliflerini,  teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 
ihale yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların sonucu bulunan bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 den az olmamak üzere  kendi belirleyecekleri tutarda   
geçici teminat  mektubu verecekler veya Kurumuzdan alınacak teslimat müzekkeresi ile 
Ziraat Bankası Derinkuyu  şubesindeki TR20 0001 0006 5929 7858 5350 01. banka 
hesabımıza nakit olarak yatırılacaktır. Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi  ihale tarihinden 
itibaren an az (60) takvim günü olmalıdır 
11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
12.Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir. 
13. Birlik ihale yönetmeliği gereğince Açık ihale usulü ile yapılacaktır. 
14 .Birliğimiz 2886 sayılı ve 4734 sayılı ihale kanunlarına tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 
26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet götürme İhale yönetmelik 
hükümlerine tabi olup, idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.  

 
 
     Mert KUMCU 
     Kaymakam V. 
                                                                                                Birlik Başkanı 


