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İHALE İLANI  

MADEN KÖYLERE HIZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN 

 

Maden İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Polat köyü, Kayalar köyü Yoncalı mz. İçme 

suyu tesis yapımı, Tekevler köyü Çörekli mz. Sondaj kuyusu açılması işi Köylere Hizmet Götürme Birliği 

İhale Yönetmeliği" nin 18. Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

A. İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 

 Adı : Maden Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 

 idarenin adresi      : Maden Kaymakamlığı Maden/ ELAZİĞ 

                  Tel. No                       : 0 424 441 25 09 

 Fax No                        : 0 424 441 27 93 

B. İşin adı, Niteliği, Tanımı: 

Niteliği, Türü ve Miktarı :  Polat köyü, Kayalar köyü Yoncalı mz. İçme suyu tesis yapımı, Tekevler köyü 

Çörekli mz. Sondaj kuyusu açılması işi 

Yapılacağı Yer  : Maden ilçe Polat köyü, Kayalar köyü Yoncalı mz. Tekevler köyü Çörekli mz.  

İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tarihden itibaren 10 (on) gün içinde yer teslimi yapılacak, iş 

mevsiminde ise işe başlatılacaktır. 

 

İşin Süresi: 30 TAKVİM GÜNÜ 

  

C. İhalenin Hangi tarih ve saatte nerde yapılacağı: 

 İhalenin tarihi : 03.09.2020 saat 13,30 

 İhalenin Yapılacağı yer: Maden Hükümet Konağı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu  

D. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak  

kriterler: 

1. Tebligat için adres beyanı ; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 

2. Mevzuat gereği;  

i) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr 

odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin, 

ii) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan 

veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,  

 

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; 

i) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin, 

ii) 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 sirkülerinin, 

 

➢ İstekliler aşağıda belirtilen taahhütnameleri vermek zorundadır. Aksi takdirde ihale dışı 

bırakılacaktır. Sözleşme imzalanacağı vakit  

(a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan etmediğini dair 

taahhütname ; 

(b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında 

bulunmadığına dair taahhütname; 

(c) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname  

(d) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhütname 

(e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hükmü olmadığına dair 

taahhütname 

(f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmediğine 

dair taahhütname 
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➢ Aşağıda belirtilen durumlardaki yerli istekliler ihale dışı bırakılır. 

a) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan birliğe yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına 

aykırı faaliyetlerde bulunduğu birlik tarafından ispat edilmemesi 

b) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş 

olan, 

c) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit 

edilen, 

d) 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan 

 

4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat. 

6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırmayacağına dair taahhütname. 

7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ait beyanname. 

9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından 

fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname. 

10. 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 

kullandırmayacağına ilişkin taahhütname. 

11. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter 

tasdikli imza beyannamesi. 

12. İhaleye  sadece yerli istekliler katılabilecektir 

 

13. Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:  

• İş deneyim belgeleri: 

i) İsteklinin, son 15 yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az 

% 50'i oranında gerçekleştirdiği veya % 50'si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz 

kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 

oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.  

ii) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

 Resmi Gazetenin 07.06.2014 tarih ve 29023sayılı nüshasında yayımlanan "YAPIM IŞLERINDE İŞ DENEYİMİNDE 

DEĞERLENDIRILECEK BENZER IŞLERE DAIR TEBLİĞ"İN (A) - IV GRUP IŞLERI; İÇME- KULLANMA 

SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ- 3 . İÇME- KULLANMA SUYU ŞEBEKELERİ  benzer iş olarak kabul 

edilecektir. (İş Bitirme Belgesinin aslı veya noter tasdikli olması gerekir.)  

İş deneyim belgesi yerine diplomaları sunmak sureti ile gerçek kişi olarak ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar 

için YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 55/c maddesi uyarınca inşaat mühendisliği 

bölümlerine ait diplomalar ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. 

Kendi meslekleriyle ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla fiilen denetim veya yönetim görevlerinde 

bulunmayan mühendis veya mimarların aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım 

işlerinin ihalelerinde, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendinde 

belirtilen tutar kadar dikkate alınır ve Kanunun 10 uncu maddesindeki mesleki ve teknik yeterlik şartı bu kişilerin işe 

başladığı yıl için aranmaz. 

14. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler; Yüklenici işe başlama tarihinden 

itibaren, ihale konusu işi yerine getirmek için idarece şartnamesinde ön görülen teknik personel (İnşaat 

Müh.) ve sanat sınıfı ustaları (Kal ıpçı ve Demirci ustası) personeli inşaat mahallinde 

bulunduracağına dair teknik personel taahhütnamesi vermesi zorunludur. (Sadece taahhütname 

verilmesi yeterli olacaktır.) 

• Makine ve Diğer Ekipmana ilişkin Belgeler: 

Bu iş için istenen ekipman; 

Bu iş için asgari ekipman; 

a) 1 adet  kanal kazıcı,  

b) 1 adet betonyer ,  

c) 1 adet kamyon 

Yukarıda belirtilen araç-gereç için, Yapı Araçları Taahhütnamesi verilmesi, (Sadece taahhütname verilmesi yeterli 

olacaktır.) 
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➢ İhale dokümanı Maden ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı — ELAZİĞ adresinde görülebilir ve 

1.000,00- TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

➢ İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

➢ İhale dokümanında yer alan bütün belgeler, sözleşmenin ekidir. 

➢  

➢ Teklifler ihale saatine kadar, bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından 

komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler 

değerlendirmeye alınmaz. 

➢ İstekliler tekliflerini, Teklif Birim Fiyat Bedel üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu, üzerine ihale yapılan 

istekliye Teklif Birim Fiyat Bedel sözleşme imzalanacaktır. 

➢ İstekliler, teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere, kendileri belirleyecekleri tutarda geçici teminat 

vereceklerdir. Geçici Teminatlarını Nakit olarak verecek istekliler T.C. Ziraat Bankası Maden Şubesinde Bulunan 45635862-

5001 nolu hesaba yatırmaları dekontunu diğer evraklar ile Birlikte İdareye vereceklerdir. 

➢ Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.  

➢ Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

➢ Bütün tekliflerin reddedilmesinde ve ihalenin iptal edilmesinde Birlik yetkilidir. Birliğin bu işleminden dolayı 

herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. 

➢ Yapım işi 2020 yılı KÖYDES yatırım programı kapsamında ihale edilmektedir. Ödemeler Elazığ İl Özel 

İdaresi teknik personelleri tarafından hazırlanan hakkediş ve ödeme emri imzasına müteakip İLBANK Elazığ Bölge 

Müdürlüğünce ödenecektir. Ödemelerdeki gecikmelerden İdarenin herhangi bir sorumluğu bulunmamaktadır. İstekli 

geç ödemeden dolayı herhangi bir fiyat farkı yada benzeri bir talepte bulunamaz. 

 

İLAN OLUNUR.  

21.08.2020 


