
İHALE İLANI

HİSARCIK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNDEN

Hisarcık İlçesi Hamamköy Köyü İçme Suyu Şebekesi Hattı Yapım İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale 
Yönetmeliği’nin 18. maddesi gereğince Açık İhale Usulüyle yapılacaktır. Hisarcık ilçesi Köylere Hizmet 
Götürme Birliği, üyelerinin tamamı köylerden oluştuğu için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
1) Birliğin

1 ) Adı : Hisarcık İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
2 ) Adresi: Hükümet Konağı Kat: 1 Hisarcık /Kütahya
3 ) Telefon - Fax : 0 274 481 38 43

2) Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım Konusu isin
1 ) Adı : Hisarcık İlçesi Hamam Köyü İçme Suyu Şebekesi Hattı 
Yapım İşi.
2 ) Niteliği, Türü ve miktarı : Hamam Köyü İçme Suyu Şebekesi Hattı Yapım İşi.
3 ) Yapılacağı yer : Hamam Köyü/HİSARCIK
4 ) Başlama tarihi : İhale sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasından sonraki 5 
iş günü içerisinde yer teslimi yapılarak hemen işe başlanacaktır
5 ) Bitiş tarihi : Yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren 90 (Doksan) takvim 
günüdür.
3) İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : Kaymakamlık Toplantı Salonu
b ) Tarihi - Saati : 30/07/2019 Sah günü Saat: 10:30

4) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale dokümanını alması 
zorunludur.

5- İhale ile ilgili dokümanı Hisarcık Kaymakamlığı Hükümet Konağı Kat: 1 /Hisarcık Köylere Hizmet Götürme 
Birliği Başkanlığı adresinde görülebilir. İhaleye katılacaklar ihale dokümanı satın almak zorundadır. İhale 
Doküman Bedeli 500,00 TL’dir. (Birliğimizin T.C. Ziraat Bankası Hisarcık nolu Şubesindeki TR 94 0 0 0 1  
0 0 0 8 7 3  3 1 0 9 3 3 9 1 -5 0 0 1  hesabına yatırılacaktır)
6. Teklifler ihale saatine kadar Hisarcık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonuna 
elden teslim edilecektir.
1 - İhaleve Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

a ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b ) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
c ) 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 veya bu hususları tevsik 
eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d ) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli 
imza beyannamesi.
e ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
f ) SGK borcu yoktur belgesi
g ) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
ğ ) Ticaret sicil gazetesi
h ) Vergi borcu yoktur belgesi
ı ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,



< 2- Füzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna 
dair belge,

7 - a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra 
zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri 
istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat 
belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. 
Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve 
teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin 
rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve 
teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması 
zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli 
tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, 
teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun 
olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.

- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günüdür.
8) -İstekliler tekliflerini Anahtar Teslim Fiyat Teklif bedeli üzerinden belirteceklerdir.
a) İş için geçici teminat mektubu veya isteklinin teklif ettiği fiyatın % 3 tutarından az olmamak üzere 
Birliğimizin T.C Ziraat Bankası Hisarcık Şubesindeki nolu Şubesindeki TR 94—0 0 0 1 — 0 0 0 8 7 3  
3 1 0 9 3 3 9 1 -5 0 0 1  hesabına yatırıldığına dair belge,
b)İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği veya 
denetlediği İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösterten ve teklif 
ettiği bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşme ye ilişkin iş deneyim belgesi, (iş ortaklığı 
yapacak olan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen 
sorumludurlar.)
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere 
dair tebliğde yer alan A/IV. gurubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
c) Bu Şartnamenin 10.11.12. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (i), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda 
olunmadığına ilişkin taahhütname,
d) İş ile ilgili ihale dokümanının satın alındığına ilişkin belge.
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli 
imza beyannamesi.
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi.
g) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip 
ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılamayacağına ilişkin 
taahhütname
h) 4734. 4735. ve 2886 sayılı yasalar uyarınca Kamu İhalelerine girmeye yasaklı bulunmadığına ilişkin 
taahhütname.
1 Birliâimiz 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabii o lmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapm am akta  ve uygun bedeli tespitte seıbesttir.

İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara bu ilanda yer verilmemiştir.
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o


