
 

 

İHALE İLANI 

ARMUTLU İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 

 

 

               Armutlu İlçesi 2022 Yılı Köydes Kapaklı Köyü Terfi Merkezi ve Kanalizasyon Tadilatı Yapım 

İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 19. maddesi gereğince Doğrudan Temin Usulü 

ile ihale edilecektir. 

 

 İHALELERE İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLER AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR. 

 
1- Birliğin (İdarenin)    

a) Adı ve Adresi :Armutlu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği,  

                                                        Hükümet konağı Armutlu-YALOVA 

b) Telefon ve faks numarası :(0226) 5314999-5312872 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2-İhale konusu yapım işinin  

a) İşin Niteliği, türü ve miktarı : Kapaklı Köyü Terfi Merkezi ve Kanalizasyon Tadilatı Yapımı 

b) Yapılacağı yer  :Armutlu İlçesi Kapaklı Köyü yerleşim alanı 

c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde  

                                                     işe başlanılacaktır.  

d) İşin süresi(İşe bitim tarihi) :İşe başlama tarihinden itibaren (60)  takvim gündür. 

3-İhalenin : 

a)Yapılacağı yer :Kaymakamlık Hizmet Binası Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Salonu 

Armutlu- YALOVA 

b) Tarihi ve saati :12.10.2022 Çarşamba Günü Saat: 14:00 

3-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 

3.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

3.1.1-Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik 

posta adresi.      

3.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 

3.1.2.1-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, 

3.1.2.2-Tüzel 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, 

3.1.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3.1.3.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

3.1.3.2-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. 

3.1.3-İdari Şartnamenin maddelerinde belirtilen,  

-İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair belge, 

(Son bir ay) 

-İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge, (Son bir ay) 

3.1.4-Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.                                   

3.1.5-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

3.1.6-Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

3.1.7-Teklif edilen bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere geçici teminat  

3.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
3.2.1-İş deneyim belgeleri; 

İsteklinin son 10 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 ve benzer işlerle ilgili (Bu ihalede benzer iş olarak her türlü kanalizasyon 

şebekeleri, yağmur suyu şebekeleri, içme ve kullanma suyu şebeke hattı ve deposu ile arıtma tesisleri işleri 

kabul edilecektir.) deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelinin %50 oranından az olmamak üzere tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. 



3.2.2-İhaleye girecek olan mühendis ve mimarların, üniversitelerin inşaat mühendisliği, mimarlık 

bölümlerinden mezun olduklarını belgeleyen diplomalarının noter onaylı suretlerini sunmaları halinde iş 

deneyim belgesi aranmaz.  

4-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

5-İhale dokümanı Armutlu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir.  

6-Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından ihale saatine 

kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta 

vasıtasıyla da teklif verebilir.  

7-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. ihale sonucu, üzerine ihale yapılan 

istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 

bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

8-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 20  (Yirmi) takvim günü olmalıdır. 

09-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

Diğer Hususlar 

10-İdare, ihaleye konu işlerle ilgili işin miktarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılacak 

değişiklikleri yüklenici peşinen kabul eder. İşin miktarında oluşacak artış için, yüklenici verdiği teklif 

birim fiyatları üzerinden yapmayı kabul eder. İşin artış miktarı kadar ek süre verilebilecektir. 

11-İdare ihale saatinden önce ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte, ihale esnasında bütün 

teklifleri reddetmede serbesttir. 

 

                                                        İLAN OLUNUR 

                                                                         Armutlu Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


