
 

NİKSAR KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 

 

İHALE İLANI 
                   

 
1 ) İDARENİN 

a) Adı ve Adresi : Niksar İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 

         Niksar Hükümet Konağı Kat. 2 Niksar 

b) Telefon ve Faks No : 0(356) 527 24 65 – 527 12 02 –  528 20 92 

 

2) İHALENİN ADI, NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI : 

 

a) ADI, NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI :   

 

Niksar İlçesi Kuyucak Köyü yolu II. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapım işi 

 

 

Kuyucak Köyü Yolu 

 

2. Kat Asfalt  9 km 9 km 

Miktarı: 9,00 km. II. Kat 

 b) İŞ YERİ  : NİKSAR İLÇESİ 

 

3-İHALENİN  

a)Yapılacağı Yer: Niksar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı 

Salonu                          NİKSAR / TOKAT   

b)Tarihi - Saati     : 05/08/2019 Pazartesi Günü Saat 10:00   

c) İhale Şekli         : Açık İhale Usulü 

d) Son Teklif Alma tarih ve Saati : : 05/08/2019 Pazartesi Günü Saat 10:00   
e) İhale Dokümanının Alınacağı Yer ve Bedeli : İhaleye ilişkin ihale dokümanı; Niksar İlçesi 

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının Hükümet binası kat 2/NİKSAR adresinde 

görülebilir. 

 Köylere Hizmet Götürme Birliği Saymanlığı İhale dosyası bedeli 200,00 TL olup, Birlik 

Saymanlığından alınacak teslimatla birlikte Birliğin Halk Bankası Niksar Şubesindeki TR32 

0001 2009 6720 0005 0000 13 numaralı hesabına 200,00 TL yatırılarak dekontunun ibraz 

edilmesi halinde ihale dokümanı verilecektir. 

f) İhale İlanının Görüleceği Yer: Valilik internet Sitesi, İlçe Kaymakamlıkları İnternet Siteleri, 

Hükümet Binası İlan Panosu, Niksar Belediyesi İlan Panosu ve Ses Yayın Cihazından yedi (7) 

Gün Süre ile İlan Edilecektir.   

g) İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi: İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme 

yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin 

etmek isteklinin sorumluluğundadır. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı 

yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.  

 h) İhale Yetkilisi: Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümeni İhale Komisyonu olarak 

yetkilidir. 

 

i) Tekliflerin Hangi Tarih ve  Saate Kadar Nereye Verileceği :  

Teklifler;  05/08/2019 Pazartesi Günü Saat 10:00’a  kadar Niksar İlçe Köylere Hizmet 

Götürme Birlik Başkanlığına (Müdürlüğü) teslim edilecektir.   
Teklifler ihale tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere yetkilisi tarafından elden teslim 

edilecektir. Posta yoluyla teklif kabul edilmeyecektir. 

Teklif mektuplarının geçerlilik süresi en az 60 takvim günü olmalıdır. 

 

j) Yatırılacak Geçici Teminat Miktarı : 

 



Teklif edilen bedelin %3‘ü oranında geçici teminat yatırılacak veya teminat mektubu 

verilecektir. Teminat mektuplarının geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az bir yıl 

olmalıdır.  

İhaleye ilişkin ihale dokümanı; Niksar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının 

Hükümet binası kat 2/NİKSAR adresinde görülebilir ve/veya alınabilir. İhaleye katılacak 

istekliler ihale dokümanı satın almak zorundadır. 

  

4) İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ :  

 Söz konusu işlere sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 5 gün içerisinde yer 

teslimi yapılarak, yer tesliminden itibaren Aralıksız (25) takvim günü içinde bitirilecektir. 

 Mevsim şartları göz önüne alınarak ihale konusu yapım işi, idarenin teknik personelinin 

muvaffakat vereceği dönemde yapılacaktır.  

 

5) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER 

a) Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi. 

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

1.Gerçek kişi olması halinde, davet tarihi yılında alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından davet tarihinin bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  

3. Tüzel kişilerde teklif vermeye yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname. 

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, 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. 

d) Şartnamenin 9.ncu maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname, 

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 

vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

h)   İş ortaklığı olması halinde Noter tasdikli ortaklık beyannamesi. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen ortak girişim 

beyannamesi ile oluşan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ( b) ( c)  ve (f)‘ de yer alan belgeleri 

ayrı ayrı vermesi zorunludur. 

         j) İdari Şartnamenin 8 inci maddesinde sayılan kişiler ile son on yıl KÖYDES İhalesi 

olarak zamanında teslim edemeyen, idare ile davalı duruma düşen ve bunların hissedar olduğu 

şirketler durumunda olunmadığına ilişkin taahhütname verilmesi gerekmektedir. 

 i) Birkaç istekli tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif verildiği ve bunlarında aynı 

ve uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda ekonomik açıdan en avantajlı teklifte 

bulunan isteklilerin hazır olması halinde, isteklilerden ikinci bir yazılı teklif istenilir. Bu sebeple 

isteklilerin şahsen veya vekâleten girdiklerine dair belgeleri ve firma kaşelerini yanlarında 

bulundurmaları gerekmektedir. 

        

 Bu karar üzerine isteklilerin mevcut en düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri 

gerekmekte olup, bu teklifi vermeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en 

düşük teklif komisyonca uygun bedel kabul edilebilir ve bunlardan ekonomik açıdan en avantajlı 

teklif verene ihale yapılabilir. İstekliler yazılı olarak oluşan en düşük tekliften daha düşük teklif 

vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verilebilir.    

 

 



6-  Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler 

1- İş bitirme belgesi (İsteklinin son 10 yıl içinde yurt içi veya yurt dışında kamu veya  

özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 80 gerçekleştirdiği veya % 80 oranında denetlendiği 

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

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyim belgesi)  

Benzer İş olarak; Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair 

Tebliğde Yer alan A/V Grubu işler benzer iş sayılacaktır. 

2) Teknik personel Taahhütnamesi 

Adet       Pozisyonu                   Mesleki Unvanı                           Mesleki Özellikleri  

1 KONTROLÖR                İNŞAAT MÜHENDİSİ  En az  3 Yıl  Deneyimli 

1 TEKNİK ELEMAN        İNŞAAT TEKNİKERİ  En az 3 Yıl Deneyimli 

3) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: 

İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda bulundurulması istenilen Araç ve Ekipmanlara 

ilişkin Yapı Araçları Listesi veya taahhütnamesi vermeleri zorunludur. İstenilen makine ve 

teçhizatın yapılan kontrollerde yolda bulunmaması halinde iş tek taraflı olarak fesih edilecektir.  

Makine veya Aracın Adı   Adedi    Kapasitesi 
Damperli –Damtıraklı-Kamyon        10 adet    10 ton ve yukarısı 

Lastik tekerlekli yükleyici (Loder)   2 adet      8 ton ve yukarısı 

Demir bandajlı vibrasyonlu silindir                1 adet      8 ton ve yukarısı 

Lastik tekerlekli silindir        1 adet      8 ton ve yukarısı  

Arazöz                                  1 adet      5 ton ve yukarısı 

Greyder                                  1 adet    80 Hp den büyük 

Figüre makinesi                    1 adet 

Distribütör                             1 adet    10 ton ve yukarısı 

Roley tank                               1 adet     12 ton ve yukarısı 

Asfalt kazanı      1 adet 

Asfalt süpürgesi     1 adet 

Brülör       1 adet 

Traktör      1 adet 

7- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler ; 

 İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 20’sinden az olmamak üzere, istekli tarafından 

belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış 

teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin 

verilmesi zorunludur. 
8) Bu iş için fiyat farkı ve avans verilmeyecektir. 

 

9) İhaleyi yapıp yapmamakta birliğimiz serbesttir. 

 

10) Konsorsiyumlar teklif veremez. İhale yerli isteklilere açıktır. 

 

11) İhaleyi alan firma işi alt yükleniciye yaptıramaz. 

 

12) Yukarıda belirtilen işler için kısmi teklif verilemez tamamı için teklif verilecektir. 

 

NOT: Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

Sözleşmelerine tabi değildir.  
 

               İlgililere duyurulur. 

 

                                                             Dr.Mehmet GÖDEKMERDAN 

                    Kaymakam V. 


