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İlçemize bağlı muhtelif köylerin beton yol yaplm işi birim fiyat üzerinden Agk İhale Usulü
ile ihale edilecektir.

Madde 1 - idarenin;
a) Adı : Yağhdere iıçesi Köyıer€ Hizmet Götüİme Birliğı
b) Adresı : ı.lerkez Mah. Alı Bölük cad. Hükümet konağl ı{0:16 Kat:3 YAGLıDERE
c) Teıefon Nosu : o 454 67ı 24 97
d) Fax ı{osu . o 454 6712497

ıladde 2 - ihaıe Konusu Yapım İşinin;
a) Adı : Yağlıdere İlçesi Muhtelif Köy Yollarl Beton Yol İnşaab.
b) Tüİü ı Beton Yol Inşaat Yaplm işleri.
c) Miktarı : İhaıe dokümanındaki 8eton Yol Teknik Şartnamesi ile I| ozel Idaresi Teknik Elemanlan

tarafından düzenlenen Beton Yol Metrajlannda belirtilen ve aşağıda isimleri yazılı olan; Köy yollarına
BEToN YoL ENKESiTİNDE belirlendiği gibi 

'oo 
mt. genişliğinde,o,ıs mt. kalınlığında (ancak

yerinde uygulamada mevcut yol platformunun genişliğine uyulacaktır.) listede belirtildiği gibi
Topıam 3.997,50 m3 c 25/30 doz demirciz haar betonun 1.599 m2 ahşap s€ri kalıp
kullanılarak usulüne uygun olarak dökülmesi işadir. Hazır beton dökülmesi esnasında yüklenici
tarafından yeterli personel görevlendirilecek ve mastar çekme işini yapacaklardır. Yapılacak

çahşmalar esnasında gerekli olacak her türlü araç{ereç ve iş makinesi yüklenici tarafindan
kaşılanacaKır.

d) Hazır Beton inşaatl Birlik İhale Yönetmeliğinin 18 nci maddesi geğince Açık İhab Usulü ile İhale
edilecektir.

e) İşin Yapılacağı Yer: Yağlıdere İlçesi Akköy Köyü, Akpınar Köyü, Derindere Köyü. Dereköy Köyü,
Elmabelen Köyü, Güllüce Köyü, Hisarok Köyü, Kanhca Köyü, Koçlu Köyü, Küçükköy Köyü, ortaköy
Köyü, sinanh Köyü, Tekke Köyü, Yazl|k Köyü, Yeniakköy Köyü, Yenice Köyü, Yeniyazlık Köyü,
Yeşilyurt Köyü

f) İş Başlama ve Bi6rme Tarihi :

g) Stizlşmenin imzalandlğlnın idare tarafından yüklenicinin kendisine Veya tebligat için gösterdiği

adrese tebliği tarihinden itibaren (s)beş takvim günü içinde yer teslimi yapllarak işlere başlanacaktır.
h) İşin süresİ :Yer tesliminin yaplldğl tarihten iübaren (12o) yüzyİrmi takvim günüdür.

Madde3-İhalenın;
a) Yapılacağl Yer: Yağldere Kaymakamlığı - Toplant salonu
b) Tarih ve saat| |3lo7l2o2l - saat 13:30

Madde 4 - İhaıeleİe Katıabiımek İçın Ger€ken B€ıgeıer Ye Yeterlık Kuraııan:
4.1. isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşğıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmalan

gerekir.
a) Tebligat açin adres beyanl; ayrıca irtibat için telefon numarasl ve faks numarası i|e elektronİk

posta adre§i.
b) Me\rzuat gereği kayth olduğu İcaret ve/veya sanayı odasl Belgesi.

ı) Gerçek kaşi olması halinde, ilk ilan Veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış
ilgisine göre İcaret Ve/Veya Sanayi odasına Veya ilgili Meslek oda$na kayıüı olduğunu
gö'sterir belge.

z) Ti2el kişi olmasl halinde, meyzuab gereği me\.zuab geği tüzel kişiliğin sicilane kayth
bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi odaslndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde
bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili o|duğunu g<isteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
1- Gerçk kişi olması halinde. noter tadikti imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tiizel kİşiliğin ortaklan, iıyeleri veya kuruculan ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir İcaret sicil Gazetesi Veya bu
hususlan tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda
olunmadığına alişkin taahhütname,

e) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belidenen teklif mektubu,

o Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat,

s) İhale dokümanının sahn allndlğına dair belge.
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekabhamesi ile

noter tasdikli imza beyannamesi,
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ı)

j)

k)
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1o.

11,

12.
13.

Mesleki ve teknik yeterıiğe ilişkın beıgeler ve bu beıgelerin taşlmast gereken kriterler:
Iş Deneyim Belgeleri: Isteklinin son on beg yıl içinde yurt içinde Ve yurt d|şlnda Kamu veya özel
seKörde sözleşme bedelinin en az o/o5o'| oranında gerçekleştirdiği veya o/o5O'ı oranında denetlediği
veyahut yönettiği İdare€e kusursuz kabul edilen İhale konusu iş, .Yapım İşlerinde İş
Deneyıminde Değerlendİriıecek Benzer İşlere Dair Tebliğ' de yer aıan A/vttI-tx- x - xI -
XIl ve XIII- grubu işler ile ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin o/o50' ınden az
olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
Bu ihalede benzer iş olarak_ kabul edilecek lşler; 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmı
Gazetede Yayımlanan "Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendlrilecek Benzer İşlere
Dair Tebliğ" de yer alan A/vIII-tx- x - xI - xu ve XİlI- grubu işler söz konusu ihalede
b€nzer iş oıarak kabul edilecektir. İş Deneyim be|gesi yerine diplomalannı sunmak suretiyle
ihaleye girecek olanlar için İnşat Mühendisliği veya Mimarlık Fakültesi &ilümüdür,
Makine ve dığeİ ekipmana i]işkİn belgeıer; İstekli, işe başlama tarihinden itibaren aşğıda cinsi,
adetı, özellikleri belirtilen yap| araç|arını iş yerinde bulundurmak zorundadlr. yapı araçtarı
taahhütnamesı verilecektir.
Adet cinsı özellikleri Taahhüt / Kendi Maıı
4 Kamyon (Mikser) Yükleniciye ait veya kirahk olduğuna dair belge,1 Binek Aracı 2019 model Yükleniciye ait veya kiralık olduğuna dair belge,

1 Inşaat Mühendisy'Mimar Mühendis/Mimar En az 3 y|l tecrübeli

İstekliler. istenen belgelerin ash yerine ihaleden ( EN Az BiR SAAT ) önce idarenin yetkili personel
taıaf|ndan "aslı idarece görülmüştü/' veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade
edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin asl|nl
veya asi görülen be|gelerin örneklerini vermek zorundadır.
Ihaleye sadece yerlİ istekliler kaulabileceKir.
ihale dokümanı Yağİdere İıçsi .«tıylere Hizmet Götürme Birliğinin Merkez Mah. Ali Eİilük cad.
HÜkümet Konağl No:16 Kat:3 YAĞuDERE adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif
verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunludur.
ihale Doküman saüş bedeli: l.oıxt ü) (bin) TL. dir.
Istekliler tekliflerini, her bir iş kalemİnin miktan ile bu iş kalem|eri için teklif edilen birim fiyatlarlnın
Çarplml sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu. üzerine ihale yapllan
istekliYle her bir iŞ kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edi|en birim fiyaüarın çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklaf birim fiyat sozleşme düzenlenecektir.
Teklifler ihale saatine kadar yukanda belirtilen adrese elden teslim edilecektir. Posta Vasrtagyla
gönderalen teklifler değerlendirmeye aIlnmayacaktır.
Istekli|er teklif edilen bedelİn go 3'nden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdar.
verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 tal«im günü olmalldlr.
Idare (yağhdere llçesi köylere Hizmet «itürme Birliğı ) ihaleyi yapıp yapmimakta serbesttir.

iı-ıı oı-urun.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen İş Ortaklığı
Beyannamesi,
Bu Şartnamede istenalmesi halinde, "yerli istekli" olunduğuna ilaşkin belgeler (nüfus cüzdanı
sureti),
Ortağı olduğu veya hissedan bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

T,c.
ERE İLÇESİ
et Götüİme Birlıği

Yusuf Aı(ıııa
Kaymakam

Birlik Başkanı

4.2.4. Istekli, iş başlama tarihinden itibaren aşağlda adet ve unvanlan b€lirtilen teknik personeli iş yerinde
devamı olarak bulundurmak zorundadır. personel taahhijtnamesi verilmesi zorunludur.

Adet Pozi u unvanl Mesle özellikleri :

5.
7.

8.
9,
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4.2.
4.2.1,

4.2,2,

4.2.3.
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