
İ L A N
BALIŞEYH KAYMAKAMLIĞI

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Balışeyh Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından 
06.04.2017 Tarihinde Saat : 11:00’ de 2016 Yılı İller Bankası Programında Uzunlar Köyü İçme 
Suyu Tesis Geliştirme Yapım İşinin Açık İhale Yöntemiyle İhalesi Gerçekleşecektir.

1- İdarenin :
a) -Adı:
b) -Adresi
c) -Telefon ve Faks Numarası
2- İhale Konusu Yapım İşinin:

a)-İşin Adı
Suyu Tesis Geliştirme Yapım İşi

b) -Yapılacak Yer
c) - Yer Teslim tarihi 
İdaresince teslimi yapılarak işe
d) -İşin Süresi

:Balışeyh Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 
ıBalışeyh Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 
: 0 318-713 71 10 Faks:0 318-713 7107

: 2016 Yılı İller Bankası Programı Kapsamında Uzunlar Köyü İçme 

:Uzunlar Köyü
: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren İl Özel 

başlanacaktır.
:Yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

3-İhalenin:
a) Şekli
b) Yapılacağı yer
c) İhalenin Tarihi ve Saati
d) Tekliflerin Teslim Edileceği Yer
e) Son teklif verme tarih ve saati
f) İhaleye yetkili kurum
g) İhale doküman bedeli

:Açık İhale Usulü
:Balışeyh Kaymakamlığı Makam Odası
:06/ 04/ 2017 Perşembe günü- Saat : 11:00
:Birlik Saymanlık Bürosu
:06/04/2017 Perşembe günü- Saat : 11:00
:Köylere Hizmet Götürme Birliği Birlik Encümeni
:250,00 (İkiyüzelli) TL

4-İsteklilerin İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler
a) -Tebligat için adres beyanı; İrtibat için telefon numarası, faks numarası, varsa elektronik posta adresi
b) -Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

-Gerçek Kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya 
sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

-Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilan yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 
belge.

-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 
yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden 
belgeler.

c) -Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortalan, üye ve kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden 
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

3- Birlik İhale Yönetmeliğinin l l ’nci maddesinin (a),(b),(c), (ç),(d),(e),(f),(g) ve (ğ) bentlerinden 
sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.

4- Şekli ve içeri idari şartnamede belirtilen teklif mektubu.
5- Ortak girişim olması halinde, şekil ve içeri idari şartnamede belirtilen iş ortaklığı veya 

konsorsiyum beyannamesi.
6- Ortağı olduğu ve hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ait beyanname.
7- Alt yüklenici çalıştırmayacağına dair taahhütname.



d) -İdari şartnamenin 7 nci maddesinde belirtilen yeterlilik kriterleri.
1. İsteklinin ihale konusu işe ait son on yıl içinde Kamu veya Özel sektör idarece belirlenmiş 

oranda gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen işlerle ilgili deneyimini gösteren belge olup, 
bu ihale için idarece iş deneyim tutarı ihaleye iştirak eden isteklinin fiyat teklifini en az % 70 
oranında az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

e) - İhale dokümanı satın alındığına dair belge
İhale dokümanı Balışeyh Köylere Hizmet Götürme Birliği Saymanlık Bürosundan satın 

alınabilir. Doküman bedeli 250,00 TL karşılığında birlik bürosundan mesai saatleri içerisinde temin 
edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dosyası satın almaları zorunludur. İhale dosya bedeli 
T.C. Ziraat Bankası Balışeyh Şubesi 6550140-5001 nolu hesaba yatırılacaktır.

f) İhale üzerinde kalan istekli ile “anahtar teslim götürü bedel” üzerinden sözleşme 
yapılacaktır. Teklifler, KDV hariç olarak verilecektir. Köylere Hizmet Götürme Birliği, Kamu İhale 
Kanununa tabi olmadığından fiyat farkı uygulanmayacaktır. İdare en düşük teklif veren istekliye 
ihaleyi verip vermemekte serbesttir.

g) İsteklilerin teklif ettiği KDV hariç toplam bedel üzerinden %3’ten az olmamak üzere 
kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat Mektubu veya karşılığına tekabül edecek miktarda 
nakit bedeli T.C. Ziraat Bankası Balışeyh Şubesi 6550140-5001 nolu hesabına yatırdıklarına dair 
dekontu getireceklerdir. Teklif ettiği bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin 
teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, İhale tarihinden 
itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

h) Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın 
üzerine isteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan 
yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya 
geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir 
zarfa konularak kapatılır. Dış zarf üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata 
esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Posta ile veya iadeli 
taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

ı) Fiyat teklifleri KDV HARİÇ verilecektir.

5) - Belirtilen gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları 
kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır.

6) -Yüklenici firma, ihale sonunda % 6 Kesin Teminat vermek zorundadır. (Nakit veya süresiz kesin 
teminat mektubu şeklinde olacaktır.)

7)- Balışeyh Köylere Hizmet Götürme Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 27 Nisan 
2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale 
Yönetmeliğine tabidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta ve ihaleyi 
açık artırma ve indirmeye çevirmede serbesttir. Ancak, İhaledeki yasak fiil ve davranışlar ile 
cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri


