
                                                                     T.C. 

GÜMÜġHACIKÖY KAYMAKAMLIĞI 

Köylere Hizmet Götürme Birliği BaĢkanlığı 

GümüĢhacıköy Hükümet Konağı Doğalgaz DönüĢüm ĠĢi 

 
 Ġhale Ġlanı 

28.04.2007 gün ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme 

Birlikleri İhale yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre Açık Ġhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 

İhale Kayıt Numarası : 2019/11 

1- Ġdarenin 

a) Adresi : Cumara Mah.Zübeyde Hanım Cd. No36  Hükümet Konağı kat: 

2 Gümüşhacıköy/AMASYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0358.717.10.54 

c) Elektronik Posta Adresi : k_karadas05@hotmail.com 

d) İlgilinin Adı Soyadı-Tlf No : Kadir KARADAŞ/Birlik Müdürü   03587171054 

2- Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü, miktarı : Gümüşhacıköy Hükümet Konağı Doğalgaz Dönüşüm İşi 

b) Yapılacağı yer : 
Gümüşhacıköy / Amasya 

c) İşe başlama tarihi : 
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içinde yer teslimi 

yapılarak işe başlanır. 

d) İşin süresi : 
Yer tesliminden itibaren 45 (KırkbeĢ) takvim günüdür.  

3- Ġhalenin 

a) Adı : Gümüşhacıköy Hükümet Konağı Doğalgaz Dönüşüm İşi 

b)Yapılacağı yer : 
Cumara Mah Zübeyde Hanım Cd. No:36 Hükümet Konağı kat 3 

Toplantı Salonu Gümüşhacıköy/AMASYA 

c) Tarihi ve saati : 27.11.2019 ÇarĢamba günü Saat: 10.00 

 

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. 

4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge; 

Ġhale konusu iĢin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince o iĢ için özel olarak 

düzenlenen sicil, kazı izni, inĢaat ruhsatı, yapı kullanım belgesi veya  benzeri belgelerin alınması 

yükleniciye aittir. Ayrıca inĢaat sırasında plan proje tasdik harcı, yer iĢgal harcı, hafriyat harcı, 

yapı kulanım izin belgesi harcırahları, yapı ruhsat harcırahları ve benzeri harçlar yüklenici 

tarafından karĢılanacaktır. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli 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 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, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. (Teklif edilen bedelin %3 ünden az 

olmamak üzere geçici teminat mektubunun veya nakit teminat alındı Makbuzunun başvuru dosyasına 

konulması.) Nakit Teminatlar Birliğin Gümüşhacıköy Ziraat Bankasında Bulunan TR83 0001 0000 

3146 3143 7350 01 no’lu  hesabına yatırılacaktır. 



 

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 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. 

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. ĠĢ deneyim belgeleri: 

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

70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 

belgeler. 

 

4.4.Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler ve benzer iĢlere denk sayılacak mühendislik 

ve mimarlık bölümleri: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Yapım ĠĢlerinde Benzer ĠĢ Grupları Tebliğinin, Benzer iĢ grupları listesinde yer alan; C/II veya 

C/IV Grubu iĢler benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

Ayrıca; C/II veya C/IV gurubu iĢlerini de içeren B/III  üst yapı Bina Tamamlama, Güçlendirme, 

Onarım iĢleri (ihale dosyasında detaylı bir Ģekilde belgelendirmek Ģartıyla) de benzer iĢ olarak 

kabul edilecektir. 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 

Makine Mühendisliği 

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

 

7. İhale dokümanının görülmesi: 

7.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı, 

idarenin adresinde görülebilir ve 250.00.-TL (İkiYüzElli TL) karşılığı [aynı adresten/ Gümüşhacıköy 

Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinden] satın alınabilir.  

7.2. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı 

almak isteyenler, posta masrafı dahil Doküman bedelini Gümüşhacıköy T.C Ziraat Bankasında 

Bulunan TR83 0001 0000 3146 3143 7350 01 no’lu hesaba yatırmak zorundadır.  

 

8. İhale Başvuru dosyası ihale günü; 09:30.’a kadar Gümüşhacıköy Köylere Hizmet Götürme Birliği 

Personeline teslim edilir, Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde 

gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 

teklif verilecektir. 

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 

teminat vereceklerdir. 

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (AtmıĢ) takvim günüdür. 

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 



 

13. Gümüşhacıköy Köylere Hizmet Götürme Birliği İçişleri Bakanlığınca Birlikler için çıkarılan 

28.04.2007 gün ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanan ihale yönetmeliğine tabidir. 

 

14. Teklif mektubunda verilen adres ve iletişim bilgileri tebligat adresi olarak kabul edilecektir. 

15. Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Haddi layık teklif verilmediği takdirde ihale 

ileri bir tarihe ertelenecektir. 

 

 

 

   Mehmet Deniz ARABACI 

              Kaymakam 

                                                                                                         Birlik BaĢkanı 

 


