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İHALE İLANI  

T.C.  

AĞRI VALİLİĞİ 

AĞRI İLİ MERKEZ İLÇE VE  

KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN 

 

Aşağıda tabloda belirtilen Ağrı Merkeze bağlı muhtelif köylerimizin içmesuyuna 

ait bakım, onarım ve yapım işleri Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 

18. Maddesine istinaden açık ihale usulü ihale edilecektir. Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu 

İhale Yasasında belirtilen usul ve esaslara tabi değildir. 
 

  1. İdarenin adı:Ağrı Valiliği Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği 

   1.1- Adresi  : Hükümet Konağı Kat :3 No:315  AĞRI 

   1.2-Telefon - Faks Numarası : (0472) 216 4121  - (0472) 216 4121 

   1.3- Elektronik Posta Adresi  : www.agri.mrk.khgb@gmail.com 

   1.4-İlgili Personelin Adı Soyadı Unvanı : M.Halim YAKUT Birlik Müdürü   

   

2. İhale konusu yapım işinin;   

2.1.İşin Niteliği, Türü ve Miktarı:  

 

 

2.2.İşin Yapılacağı Yer: Yukarıdaki tabloda belirtilen Ağrı merkeze bağlı köyler  
2.3.İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasından sonra 3(üç) Gün 

içerisinde yer teslimi yapılarak hemen işe başlanacaktır.  

2.4. İşin Bitirilme Süresi: Yukarıdaki Tabloda belirtilmiştir.   

 3. İhalenin;  

 3.1.Yapılacağı Yer: AĞRI VALİLİĞİ TOPLANTI SALONU 

 3.2.Tarihi - Saati: Yukarıdaki Tabloda belirtilmiştir 

 4. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale 

dokümanını alması zorunludur. 

 

5. İhale dokümanı Ağrı Valiliği Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği 

Başkanlığı adresinde görülebilir ve alınabilir. İhale dokümanı yukarıdaki tabloda belirtilen 

miktarlar karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur.  

Doküman bedeli Birliğin TC. Halk Bankasında bulunan 16000087 nolu hesabına 

yatırılacaktır. Ayrıca Geçici teminatı nakit yatıracaklar aynı hesabı kullanacaktır. 

 

6.Teklifler 27/08/2021 tarihinde yukarıdaki tabloda belirtilen İhale Saatlerine kadar Ağrı 

Valiliği Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonuna elden teslim 

edilecektir. 

 

GRUP 
YAPILACAK 
KÖY/ÜNİTE 

İŞİN KONUSU 
İHALE TARİHİ 

VE SAATİ 
ŞARTNAME 

BEDELİ 
İşin 

Süresi 

1  
Yukarı Küpkıran köyü 

mahallesi ve Yk 
Ağadeve Köyü 

Depo, İsale ve Şebeke Hattı 
Yapım İşi 

27/08/2021 
14:45 

1.000,00-TL 
60 

Takvim 
Günü 

2 
Sabuncu, Çobanbey 

Köyü Arap Mezrası ve 
Aş.Dörmeli köyleri  

İçmesuyu yapım, bakım ve 
onarım işleri 

27/08/2021 
15:15 

1.000,00-TL 
60 

Takvim 
Günü 

3 
Mollaali ve Sağırtaş 

köyleri 
Şebeke ve İsale Hattı Yapım 

İşi 
27/08/2021 

15:45 
1.000,00-TL 

60 
Takvim 
Günü 
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7. İstekliler tekliflerini, proje ve mahal listeleri inceleme sonucu bulunan anahtar teslimi 

götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle vermiş olduğu 

anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.  

            Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

 

8.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ündan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminatların süresi en az 1 Yıl Olacaktır.   

            9.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim Günü 

olmalıdır. 

 

10- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR 

 

Madde 10- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri                                                                                                                                           

10.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi.      

      b)  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi. 

 

  1-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

 

  2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi 

Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye 

ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin Ticaret Sicil Gazetesinde kayıtlı 

olduğuna dair belge.  

      c)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

 

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

 

  2-Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini 

belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel 

kişiliğin imza ve imza vermeye yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri. 

 

d)   Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, son 

teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içerisinde düzenlenmiş belge. 

 

e)  Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme 

tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge. 

 

f)   İdari şartnamenin 32. inci maddesinin (a),(b),(c),(d) ve (e)  bentlerinde sayılan durumlarda 

olmadığına ilişkin taahhütname, 

    
h) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.  

 

i) (6.2) ve (6.3) maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.  

 

 j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile 

noter tasdikli imza beyannamesi. 

 

k) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen ortak girişim 

beyannamesi, 
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l) İsteklinin ihale için teklif edeceği bedelin % 3 ‘sı oranında ilgili banka hesabına yatırılan geçici 

teminat bedeline ait belge. 

  

m) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

 

o) 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 

kullandırılamayacağına ilişkin taahhütname, 

 

10-2 Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler. 

 

10-2.1 Bankalardan Temin Edilecek Belgeler 

 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

 

10–2.2 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım işlerinde iş deneyiminde 

değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A/IV gurubu işler benzer iş olarak kabul 

edilecektir. 

 

10–2.3 Yapım işleri uygulama yönetmeliğinin 55. maddesinin c bendi uyarınca ihale konusu iş 

veya benzer işlere den sayılacak olan mühendislik veya mimarlık bölüm veya bölümleri: İnşaat 

Mühendisliliği/Mimarlık 

 

10–3 Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgenin taşıması gereken kriterler 

 

10–3.1 İş Deneyim Belgesi 

         İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde 

sözleşme bedelinin en az %75 ‘ i oranında gerçekleştirdiği veya %50’i oranında denetlettiği veya 

yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini 

gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşme ye ilişkin iş 

deneyim belgesi. 

 

 10–3.2 İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler 

 10-3.2.1 Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler İstenen asgari ekipman listesi 

 

ADET        ADI-CİNSİ                          ÖZELLİĞİ 

1 Adet Damperli Kamyon 

1 Adet Ekskavatör (Kazıcı) 

1 Adet Binek Oto 

1 Adet Boru Kaynak Makinesi 

İstekli kendi malı olan tesis makine, teçhizat ve diğer ekipman fatura demirbaş veya 

amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir 

raporu yada serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilecek 

tesis makine ve diğer ekipman için ise taahhütname verilmesi gerekir. 

      

 10–3.2.2 Aşağıda belirtilen Teknik Personelin halen istekli bünyesinde çalıştırılmıyor ise 

ihale üzerinde kaldığı takdirde bu personeli istihdam edeceğine dair taahhütname, 

çalıştırılıyor ise SSK onaylı son prim bordrosunun verilmesi zorunludur. 

 ADET      POZİSYONU          MESLEKİ ÜNVANI             MESLEKİ ÖZELLİKLERİ 

      1    Mühendis                İnşaat Müh.                                      En az 1 yıl deneyimli 

 

 

 

  İhale üzerinde kaldığı takdirde 

*Personelin deneyim durumunu ise; Özel sektörde, ilgili meslek odası kayıt süresini 

gösteren belge ile kamu sektöründe, hizmet çizelgesi ve /veya meslek odası kayıt belgeleri, 
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    Ortak girişimlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu 

şartnamenin 3.1 maddesindeki  (b), (c), (d), (e),(f),(p) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı 

sunmaları gerekir. 
10.4-İstenilen belgelerin hepsi aslı veya noter tasdikli olmak zorundadır. 

10.5-Sistemde kullanılacak çelik boruların ve vanaların tamamı galvanizli paslanmaz malzemeden 

oluşacaktır. 

 

10.6-İçme suyu tesislerinde bütün çalışmalar CD ortamında görüntüleri yüklenici tarafından 

yapılarak idareye teslim edilecektir. Aksi takdirde 0,005 oranında ceza uygulanacaktır.  

 

 

10.7-Kullanılan bütün malzemeler kalite belgeli ve kontrol onayı alındıktan sonra imalata 

geçilecektir.  

 

10.8- Kullanılacak malzemelerin kalite ve garanti belgeleri dosya halinde idareye teslim 

edilecektir 

 

11-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. 

                                                  İLAN OLUNUR  

 

 

          Mehmet Halim YAKUT 

                Birlik Müdürü 

 

  


