
 
İkizdere Köylere Hizmet Götürme Birliği 
İdari Şartname  

1 

İKİZDERE KAYMAKAMLIĞI 
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 

 

İDARİ ŞARTNAME 
 

I. TEKLİFİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR: 
 
İŞ SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 
Madde1- İş sahibi İdarenin; 
1.1. Adı       : İkizdere Köylere Hizmet Götürme Birliği  
1.2. Adresi      : İkizdere Kaymakamlığı / RİZE 
1.3. Telefon Numarası    : 0464 416 1708  
1.4. Faks numarası     : 0464 416 1708 
1.5. İlgili Personelin adı, Soyadı/Unvanı  : Mehmet TERZİ (K.H.G.Birlik Müdürü) 

         
1.6. İstekliler, teklife ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak 

şartıyla temin edebilirler. 
 
TEKLİF KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER: 
 

Madde2- Teklif konusu; İkizdere İlçesi AFAD projesi kapsamında; Demirkapı Köyü Ana Köy Giriş Taş 

Duvar Yapım İnşaatı İşi şeklinde imal edilecektir. İlgili tip kesitler ihale dosyasında mevcuttur. 
 
TEKLİFE İLİŞKİN BİLGİLER: 

     Madde3- Teklife ilişkin bilgiler; 
3.1. Teklif dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer : İkizdere Kaymakamlığı 
3.2. Teklif dokümanı satış bedeli      : 500 TL 
3.3. Tekliflerin sunulacağı yer      : İkizdere  Kaymakamlığı 
3.4. Son teklif verme tarihi ve saati     :  26 / 11   / 2020 – 14:00 
3.5. Tekliflerin değerlendirilme tarihi ve saati    :  26 / 11   / 2020 – 14:00 
 
KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİLİK KRİTERLERİ: 
Madde4- İsteklilerin katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklif kapsamında sunmaları gerekir: 
4.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon ve faks numaraları. 
4.2. Birim fiyat teklif mektubu ve eki olan birim fiyat cetveli. 
4.3. Teklif Dokümanını satın aldığına dair belge. 
4.4. İsteklinin sigorta ve vergi borcu bulunmadığına dair yazılı belge. 
4.5. Son 15 yılda yapılmış olan, gerçekleştirildiği idarece kusursuz kabul edilen sanat yapıları her 

türlü duvar yapım işi için teklifin %60’ i kadar İş Deneyim Belgesi ihale dokümanı kapsamında 
mevcut bulunan İş Deneyim Belgesi formatına uygun düzenlenmiş İş Deneyim Belgesi.  

4.6. İsteklilerin teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak şartıyla kendi belirleyecekleri geçici                    
teminat. 
4.7. İsteklinin İhaleye yasaklı olmama belgesi.(İhale durumu) 
 

II. KOŞULLAR:. 
✓ İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, seçilen yükleniciyle bu toplam 
bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
✓ Teklif sahibi iş kadar birim fiyat cetveli dolduracak, KDV hariç toplam bedeli birim fiyat 
cetveline,verilen teklifin KDV hariç toplam değerini de teklif mektubuna işleyecektir. 
✓ Sanat Yapıları İnşaatı işinin malzeme alımı, ekipman temini ve işçilikler ( gerekli şartnamelere uygun 
şekilde ) de dahil komple yükleniciye aittir. 
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✓ Verilen teklifin geçerlilik süresi, iş verilme tarihinden itibaren en az  50 takvim günü  olmalıdır. 
✓ Ödeme iş bitimi sonrası gerekli kontroller yapıldıktan sonra olumlu sonuç çıkarsa, teknik elemanlarca 
yapılacak ölçümler sonucunda ortaya çıkacak metrajlar doğrultusunda ödeme yapılacaktır. 
✓ Ödemeler fatura karşılığı yapılacak; sigorta, vergi ve doğabilecek her türlü harçlar yükleniciye ait 
olacaktır. 
✓ Yüklenici Yapım Genel Şartnamesinin, Sanat Yapıları Fenni Şartnamesinin ve iş verilmesi 
aşamasında ekte sunulacak olan işin teknik projesinin tüm esaslarını uygulamakla yükümlü olacaktır. 
✓ Taş İstinat duvarları ve  perde istinat duvarları için hazır beton sınıfı C16 (1 m3 de 250 doz) olması 
zorunludur. Menfezlerde C20 olacaktır. 
✓ İlgili yapım işini alan firmanın ödeyeceği kesin teminat miktarı Teklifinin % 6.sidir.  
✓ Fiyat farkı ödenmeyecektir. 
✓ İş ve işyerinin çalıştırılacak olan tüm hizmet elemanlarının sigortalanması ve korunmasından yüklenici 
sorumlu olacaktır. 
✓ İdaremiz 4734 sayılı İhale Kanunları hükümlerine tabii olmayıp,ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
✓ İdaremiz 28.04.2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 
hükümlerince ihale yapmaktadır. 

• Aşağıda açıklanmış olan maddeyi İdaremiz tek taraflı olarak uygulayıp uygulamamakta serbesttir. 

✓ Verilen teklifler arasından en düşük 3 teklif veren yüklenicilerle, bir kereliğine mahsus olmak üzere, 
idare ile pazarlık yapılarak ekonomik açıdan en uygun yüklenici seçimi yapılacaktır. Bu pazarlık 
sonucunda boş bir teklif mektubu idaremizce bu 3 istekliye dağıtılacak, iş kalemlerinin toplam bedeli 
olarak Kdv hariç tek bir fiyat verilmesi istenecek, yapılan kırım ihale sonrasında yüklenicinin ilk teklif 
mektubu ekleri olan birim fiyat cetvellerinde vermiş olduğu her bir iş kalemine ayrı ayrı idaremizce 
yansıtılarak, yükleniciye imzalatılacaktır. Ödemeler son oluşturulan Birim Fiyat Cetveline göre 
düzenlenecektir. 
III. UYGULAMA ESASLARI:Yapım Genel Şartnamesi, Sanat Yapıları Fenni Şartnamesi ve iş verilmesi 

aşamasında ekte sunulacak olan işin teknik projesi esas alınarak uygulama yapılacaktır.    
 
 


