
ĠHALE ĠLANI 
 

RĠZE ĠLĠ ĠKĠZDERE ĠLÇE KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 

BAġKANLIĞI 

 
                                                                                                                                               

Rize ili İkizdere Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2018 yılı Birlik projesi kapsamında 
Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Ballıköy Köyü çevre düzenleme ĠnĢaatı ĠĢi 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

 

Ġhale kayıt numarası :81 

1-Ġdarenin  

a) Adresi : İkizdere Kaymakamlığı  Köylere Hizmet Götürme Birliği             

  Başkanlığı                  İkizdere / RİZE 

b) Telefon ve faks numarası : 0464 416 17-08- 0464 416 17 08 

c) Elektronik posta adresi 

(varsa) 

:mehmet—fm@hotmail.com 

2-Ġhale konusu yapım iĢinin  

a) Niteliği, türü, miktarı : İkizdere Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2018 yılı Birlik 
projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığının 

desteğiyle Ballıköy Köyü çevre düzenleme ĠnĢaatı ĠĢi 

b) Yapılacağı yer : İkizdere İlçesi Ballıköy Köyünde imalat yapılacaktır. 

c) ĠĢe baĢlama tarihi :  Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (Beş)     

    gün  içinde yer   teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  

d) ĠĢin süresi :  Yer tesliminden  itibaren    50 takvim  günüdür. 

3-Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : İkizdere Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği             

Başkanlığı                  İkizdere / RİZE 

b) Tarihi ve saati :02.07.2018 Saat:10:00 

4-Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler : 

    a) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon ve faks numarası, 

    b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası Belgesi, 

    c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza 

Sirküleri, 

    d) Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirtilen teklif mektubu.Vergi ve sigorta borcu yoktur 

evrağı sunulacaktır. 

    e) İstekliler tekliflerini işin tamamı için KDV hariç   verecektir. 

    f) İstekliler teklif ettiği bedelin % 3 ünden az olmamak kaydıyla kendi belirleyeceği tutarda 

geçici     teminat verecektir. 

    g) Söz konusu işin dosya  dökümanının satın alındığına dair belge, 

    h) İş deneyim belgeleri; 

   İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde 

sözleşme bedelinin  en az %75’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği 

ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %60 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye 

ilişkin Sanat yapıları iş deneyim belgesi. İhale konusu işe denk sayılacak Mühendislik veya 

Mimarlık bölümleri ,İnşaat Mühendisi veya Mimar’dır. 

     h) Tip İdari Şartnamenin 10. maddesinin a,b,c,d,e,f,g,i bentlerinde belirtilen durumlarda 

olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname 



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

4.2.1- İstenmeyecektir. 

4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6- İhale dokümanı İkizdere Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği             

Başkanlığı   İkizdere / RİZE  adresinde görülebilir ve 200 TL karşılığı aynı adresten temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7-Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve  tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler 

tarafından komisyon başkanlığına  verilecektir. 

8-İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden(kdv hariç) teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. Ayrı ayrı işler için 

teklif alınmayacaktır. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

9-Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak, teklif edilen bedelin en düşük olanı 

esas alınır. Ancak ihale yetkilisi verilen teklifleri yeterli bulmazsa, ilk 3 teklif sahibinden bir 

defaya mahsusu yeni teklif alır. Gerek duyarsa savunma ister ve en uygun olana teklife kanaat 

getirirse  bu teklif sahibine işi verir. Eğer teklifleri yeterli bulmazsa ihaleyi iptal etmeye 

yetkilidir. 

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  75 takvim günü 

olmalıdır. 

11- Söz konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- Yapılacak ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa tabi değildir. Ancak 5355 sayılı Kanunun ek-2 Maddesi uyarınca yasak fiil ve 

davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı 

kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen hükümler 

uygulanır. 

14- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

İş Bu İhale 25/06/2018 tarihinde ilana çıkarıldığına dair müştereken imzalanmıştır. 


