
T.C.
DiYADiN KAYMAKAMLIĞI

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

IHALE ILANI

Diyadin İlçesi Günbuldu Ayrımı-Taşbasamak köyü yoluna Bitümlü Sıcak Karşım (BSK) asfalt yol
yapım İşİ Açıkj!a]§_.,]!]§c!!Lile ihale edilecektir. Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Yasasında belirtilen usul ve
esaslara tabi değildir.

1. Idarenin adı: Diyadin Kıymıkımlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
1.1- Adresi: Hükiimet Konağı Kaı: J Diyadin/AĞRI
1.2- Telefon - Faks Numarası: 0 (472' 5ll 20 34- 0 (472) 5ll20 34
1.3- Elekronik Posta Adresi:
1.4- ileili Personelin Adı Soyadı Ünvanı: Faruk AĞnı- Birıik Müdürü

2. Ihale konusu yapım işinin;
2.r. İşin Niteliği, Türü ve Miktarı: Diyadin İlçesi Günbuldu Ayrımı-Taşbasamak köyü yoluna Bitiimlü

Sıcak Karşım ( BSK ) asfalt yol yapım işi
2.2. İşin Yapılacağı Yer: Diyadin İlçesi Günbuldu Ayrımı-Taşbasamak köyü yolu
2.3. İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin karşılıklı olarak imzalandığı tarihinden itibaren hava, arazi ve güverılik

şartları çalışmaya elverişli olduğu taktirde 3 (üç) iş günü içinde yer teslimi yapılarak işe hemen başlanacaktır.
2.4. Işin Bitirilme Süresi: Yer tesliııi yapıldığı tarihten itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.

3. Ihalenin;
3.1. Yapılacağı Yer: DiYa»ix KAYMAKAMLIĞI TOPLANTI SALONU

3.2. Tarihi - Saati: l3l07 / 2020 tarihinde Pazartesi Günü - Saat : 14:00,de

4. Ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale dokümanını satın alması
zorunludur

5. ihale dokümanı Diyadin Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinde görülebilir
ve alınabilir. İhale dokümanı 1.500,00(Binbeşyüz)Tl karşılığı aynı adresten temin edılebilir. İhaleye teklif verecek
olanlann ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Doküman bedeti, Türkiye Ziraat Bankası Diya«lin Şubesinde bulunan inaı No-
TR2500010004792696550r5001 nolu hesabrna vatırılacaktr.

6. Teklifler ihale saatine kadar Diyadin Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkan|ığı İhale
Komisyonuna elden teslim edilecekir.

II- iHALEYE KATILMAYA İLişKjN IüUSUSLAR

Madde7- lhaleye kahlabi]mek için gereken belgeler ve
ilraleye katılacak olanların gereken belgeleri ile yeterlilik kriterleri aşağıda belirtilmiştir.

yeterlik kriterleri;

ı) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posia adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası beIgesi,

-Gerçek kişi olması halinde, ihale ilişkin ilanın yapıtdığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası
veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından ihale ilişkin ilanın yapıIdığı yıl içerisinde alınmış, tilzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküteri,
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin oıtakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicit Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler
ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Mevzuat hükümleri uyannca SSK ve Vergi borcu olmadığına dair so'ıİ Uir' dy içlnOe ahnmış belge.
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e) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu iıelgelerin taşıması gereken kriterler:

l - Bankalardan temin edilecek belgeler

Teklif edilen bedelin % 1O'undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakit kredisini veya kuIlanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest ınevduatını gösterir yerli
reya 1abancı bankalardan alınacak belgelerin (slandart form KiK0]0.0"/. KiK030. ü^/) verilmesi zorunludur. Banka
referans mektubunı.ın ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması geıekir.

Gerek görüldüğünde, bu belgelerin ilgili bankanıır genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılır.
Faks ile yapılan teyitlerin, en az iki yetkiIinin iınzasını taşıması gerekir.

İş ortaklıklannda, bu belgeler hisseleri oranına bakı]maksızın istenen asgari tutarı sağlayacak şekilde ortaklarca
müştereken sunulabilir.

f) Teklif mektubu, (Teklif mektupları, ekteki fbrm örneğine uygun şekilde yazılı ve imzal1 olaıak sunulur.
Teklif mektubunda;

- İhale dokümanınm tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- Teklif mektubunuır ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması

zorunludur. )
- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günüdür.
- İstekliler tekliflerini birim fiyatlı olarak belirteceklerdir.

c) İş için geçici teminat mektubu veya isteklinin teklif ettiği fiyai;rı Yo 3 tutarından az olmamak üzere
Birliğimizin Ziraat Bankası Diyadin Şubesi TR25000l000479269655015001 nolu hesabına yatınldığına dair belge,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan Ticaret Sicil
Memurlukları veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren
belge.

h) İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği veya
denetlendiği İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve tek]if
ettiği bedelin 7o 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşme ye ilişkin iş deneyim belgesi. (iş ortaklığı yapacak
olan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteesilen sorumludurlar.)

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler :Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere
dair tebliğde yer alan A-lV gurubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

ı) İdari Şartnamenin 9 ve l0 uncu maddelerinde sayılaır durumlarda olunmadığına i]işkin taahhütname,
i) İhale dokümanında bulundurulması gerektiği belirtilen araç ve gereçlere ileİeknik personele ilişkin belgeler,

İsteklinin organizasyon yapısrna ve personel durumuna ilişkin belgeler
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki ozellikleri

l saha Elemanı Inşaat Mühendisi En az 3 yıl deneyimli
1 Yo1 Forıııeni Formen En az 3 yıl deneyimli
l Topograf Topograf En az 3 yıl deneyimli
1 Harita Mühendisi Harita Mühendisi En az 3 yıl deneyimli

lŞ ortaklığında teknik persone|, ortaklık oranına bakı[maksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından kaşılanabilir.
Yukarıda belirtilen özeIliklerdeki teknik personelin halen istekli bünyesinde çalıştırılmıyor ise ihale üzerinde kaldığı
takdirde bu personeli istihdam edeceğine dair noter onaylı taahhütname, çalıştırılıyor ise bu personele ait noter
tasdikli diploma fotokopisi ile SGK onayh son prim bordrosunun verilmesi zorunludur.

Yukarıda belirtilen teknik personelin iş başladığı zaman işin başında bulunması zorunludur. Aksi takdirde her
takvim giinü için sözleşme bedelinin 0,0003 (onbindeüç)'ü oranında ceza uygularıacaktır

Bu niteliklere salrip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde ınüdürlük görevini
Yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel
müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları
taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin biinyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.
Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler İ :,.

ANA EIdPMAN LiSTf,Sİ

Sır Ekipman cinsi ve Özellikle ri Gereken Minimum



Mekanik stabilizasyon plenti (3OOton/sa) l

Mekanik stabilizasyon fi nişeri (30Otoıı/sa) l
3 lzoleli bitüm nakline uygun tanker ( l0 ton) l

4 Konkasör grubu (90 lık primer sekonder gn:bu) l

) Lastik tek yükleyici 1

Greyder ]

7 Brülör l
8 Arazöz l

9 Silindir(Lastik Tekerlekli) 1

l0 Titresimli silindir ( 9-ton statik l8_22 ton dinamik kuwette) 1

ll Damperli kamyon l0
|2 EKSKAVATÖR(HiDROLİK KAYA KIRlCI EKiPMANLI) l

l3 Asfalt süpürge mak. 1

1,1 Asfalt distiribitörü ( l0 ton) 1

15 Asfalt roley tank (kendinden ısıtmalt) 20 ton l

l6 Binek oto l

l

2

6

Yukarıda belirtilen makine ve ekipmanlar için pq§4p43y! taahhütnamenin verilmesi zorurıludur.
İhale üzerinde kalması halinde yukartda belirtilen .uki"" * 

"l.ip*-lu., 
iş bitimine kadar bulundurmaması

halinde her takvim günü için sözleşme bedelinin 0,0003 (onbindeüç)'ü oranında ceza uygulanacaktır.

j) İş ile ilgili ihale dokümanının satın alındığına ilişkin belge.
k) Şekli ve içeriği Yapım İşleri İhale|eri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen ve bağlı bulunduğu kurumdan alınması
zorunlu olan yetki belgesi veya yetkili olduğunu gösteren beIgeler.
l) Vekalelen ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza
beyannamesi.
m) İsteklinin ortak girişim oIması ha.linde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi.
n)lsteklilerin işi alt yüklenicilere yaphrmayacağına dair taahhütname.
o) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip
ortağ|na ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılamayacağına ilişkin
taahhütname.

8. Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.
9. Yapılacak işin detayları Teknik ve İdari Şartnamelerde görülebilir
10. IŞin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için

gerekli olabilecek tüm bilgileri temin eimek isıeklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmİsiyle ilgili
bütün masraflar isteklilere aittir. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incİ|edigi ve teklifini
buna göre hazırladığı kabul edilir. İstekliler tekliflerini. Birim Fiyat Teklifüzerinden («nv rıanİçl fiy:at verecektir.
Ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Birim Fiyat Teklifüzerinden sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
bulunan IBAN NO- TR25000l0004792696550r500l nolu hesabına vatrrılmasr gerekmektedir.

l2. Verilen tektiflerin geçerlik süresi, ihale tarihİİ-en itiba."r, e,n a, OO tul.ürn gtınıı oırn,aı,d,..
13. Birliğimiz tarafından ihale edilen bu işte yeterliliğe ilişkin hususlar idari şartnamenin ilgili maddelerinde

belirtilmiŞtir. Birliğimizin tarafından gerçekleştirilecek bu ihale 4734 Sayılı kamu İhale Kanununa tabi değildir.
Birliğimiz içişleri Bakanlığı köylere Hizınet Götürme Birliği İhale yönetm;liğine tabidir.
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