
T.C. 

BAġÇĠFTLĠK KAYMAKAMLIĞI 

KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 

ĠHALE ĠLANI 

 

Tokat İli Başçiftlik İlçesi Hatipli Beldesi Basınçlı Kapalı Sistem Sulama Suyu Tesisi 

Yapım İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. ve 39. Maddeleri 

uyarınca Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

 

İhale Kayıt Numarası : 2018/12 

1-Ġdarenin 

a) Adı: Başçiftlik Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 

b) Adresi: Başçiftlik Kaymakamlığı Kat. 2 Başçiftlik 

c) Telefon ve faks numarası: 0-356-451 27 00 / faks: 0-356- 451 27 00 

d) Elektronik posta adresi: selvet.sen@icisleri.gov.tr 

2-Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Başçiftlik İlçesi Hatipli Beldesi Basınçlı Kapalı 

Sistem Sulama Suyu Tesisi Yapım İşi (Proje ve Teknik Şartnamesinden görülebilir) 

b) Yapılacağı yer : Başçiftlik İlçesi Hatipli Beldesi 

 c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

 ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür. 

 

3- Ġhalenin 

a) Adı: Başçiftlik İlçesi Hatipli Beldesi Basınçlı Sistem Kapalı Sulama Suyu Tesisi 

Yapım İşi. 

 a) Yapılacağı yer : Başçiftlik Kaymakamlığı Toplantı Salonu (Hükümet Konağı, Kat:2) 

 b) Tarihi ve saati : 12/06/2018, Salı Günü, Saat: 14:30 



 

4. Ġhaleye katılabilme Ģartları 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. 

a- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

b- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış, tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 

Sirküleri. 

a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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- 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet 

Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 ve 12 inci maddelerinde sayılan durumlarda 

olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. 

İhale katılamayacak olanlar: 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12 inci madde 

kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar. 

4.1.5- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu. (Ayrı bir teklif zarfı 

içinde olacak) 

4.1.6- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen geçici teminat (Teklif Edilen bedelin 

%3 ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubunun veya nakit teminat alındı 

makbuzunun başvuru dosyasına konulması.) (Nakit Teminatlar Birliğin T.C. Başçiftlik 

Ziraat Bankasındaki 12091671-5045 nolu vadesiz hesabına yatırılacaktır) 

4.1.7- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 



4.1.8- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş 

ortaklığı beyannamesi, 

4.1.9- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.2 Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1- İş deneyim belgeleri: 

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif 

edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere 

ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.2.2- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 

mühendislik ve mimarlık bölümleri: 

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Yapım İşlerinde Benzer 

İş Grupları tebliğinde yer alan A/XX.GRUP:TARIMSAL ALT YAPI İŞLERİ benzer iş 

olarak kabul edilecektir. 

4.2.2.1- Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 

İnşaat Mühendisliği veya Ziraat Mühendisliği'nin Tarımsal Yapılar Ve Sulama (Kültür 

Teknik) Bölümleri 

5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6- İhale dokümanı, Başçiftlik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve 

200 TL’ye aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. (Dosya alındı bedeli Birliğin T.C. Başçiftlik 

Ziraat Bankasındaki 12091671-5045 nolu vadesiz hesabına yatırılacaktır) 

7- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

8- Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye teslim edilir. Bu 

saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. 

İsteklilerin ihale gün ve saati olan; 12/06.2018, Salı günü, saat 14.30’da ihale salonunda 

şahsen veya vekâleten hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

10-İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu,üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir. Teklif edilecek malların fiyatları, teknik şartnamede belirtilen 

özellikler doğrultusunda verilmelidir. Teklifler tüm iş kalemleri için verilmelidir, kısmi 

teklif verilemez. 



11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 100 takvim günü 

olmalıdır. 

12- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre; 

İstekliler tekliflerini kapalı zarf halinde idareye teslim edecek olup, teklif mektubu ile 

yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı 

olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini 

yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir. Bu sebeple isteklilerin şahsen veya vekâleten 

girdiklerine dair belgeleri ve firma kaşelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

13- Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Yazılı olarak teklif olunan 

bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde ihale iptal edilebilir veya bir hafta 

sonraya ertelenebilir. 

14-Başçiftlik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa 

tabi değildir. Ancak, İhaledeki yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


