
İHALE İLANI 
 

ULUDERE KAYMAKAMLIĞI 
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 

48.HD. TUG. K.LIĞI SORUMLULUK SAHASINDA BULUNAN NEZİRKINA     
ASKERİ ÜS BÖLGESİ E.N.H. YAPIM İŞİ 

 
Yapım işi, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren 

Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğinin 18.maddesi gereğince Açık ihale usulü 
ile ihale yapılacaktır. Uludere İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği üyelerin tamamı 
köylerden oluştuğu için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, işi yapıp 
yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 
 
1-İdarenin     : 
a)Adı     :Uludere Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlğı 
b)Adresi    :Uludere Hükümet Konağı 3.ncü kat Uludere /Şırnak 
c)Telefon - Faks Numarası :0 486 351 2003- 3512062(faks)  
 
2-İhale konusu yapım işinin  : 
a)Niteliği, Türü ve Miktarı :ENERJİ NAKİL HATTI – Projede Belirtildiği Miktarda 
   
3-İhalenin     : 
a)Yapılacağı Yer    :Uludere Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 
Başkanlığı 
b)Tarihi-Saati   :21.02.2017 -  saat : 14.00 

 
Madde 4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 
41-1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 
elektronik posta adresi, 
4-2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi; 
4-2.1- 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, 
4-2.2- 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, 
4-3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4-3-1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4-3-2- 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, 
4-4- Ssk ve Bağlı Bulunduğu Vergi dairesine borcu olmadığına dair belge–ihale tarihi itibari 
ile son bir hafta içinde alınmış olması gerekir. 
4-5- Şekli ve içeriği Birlik İdari şartnamesinde belirtilen teklif mektubu.   
4-6 İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
4-7-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 
vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
4-8- İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği birlik idari Şartnamesinde 
belirlenen iş ortaklığı beyannamesi, 
4-9- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
4-10-İş deneyim belgesi 
4-11- Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim 



Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname. 
4-12- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
4-13- İşin Süresi boyunca 7. maddede  belirtilen aracın tahsis edileceğine ilişkin 
taahhütname belgesi.  
 
Madde 5- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler  ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler 
5-1- İş deneyim belgeleri : Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi (ek-1)   
(d) Elektrik İşleri  1.Grup ve 2.Grup’ ta yer alan işler ile ilgili İş Deneyim Belgesi  
 Son  15 yıl içerisinde Yurt içinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında sözleşme bedelinin en az 
%70’ i oranında gerçekleştirdiği veya %50’ si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece 
kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif 
edilen bedelin %51’ i oranında az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş bitirme belgesi,  
- Benzer İş Olarak kabul edilecek belgeler : ---------- 
5-2- İş deneyimi yerine geçecek diplomalar: Elektrik ve Elektronik Mühendisi Diploması- 
İhale tarihi itibari ile En az 5 yıl deneyimi olan  
5-3- Teknik Personel:--------- 
5-4- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış 
örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 
uncu maddesi çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen 
Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onay suretleri kabul edilecektir. 
5-5- İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel 
tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı 
kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. 
5-6- 26506 sayılı K.H.G.Birliği İhale yönetmeliğinin 11. ve 12. maddelerinin ilgili bentlerinde 
ilgili bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname. 
6- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre  belirlenecektir. 
7- Araç tahsisi : Araç tahsisi : Bu iş için Birliğimizce yapılacak denetimlerde kullanılmak 
üzere İhale Süreci boyunca 4*4 arazi tipi araç birliğe tahsis edilecek ve yakıtı firma 
tarafından karşılanacaktır. Veya Birliğimiz tarafından kiralanacak olan aracın kira bedeli ve 
yakıtı firma tarafından karşılanacaktır. Aracın Birliğimizce kiralanması halinde bedeli 
yüklenicinin hak edişinden kesilecektir. 8- İhale tüm isteklilere açıktır. 

9- İhale dokümanı Uludere Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde 

görülebilir ve ₺ 1.000,00 karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Ancak  27.12.2016 tarihinde ihale 
edilerek iptal edilen bu iş için, o tarihteki ihaleye teklif veren firmaların ihale 
dökümanını satın almalarına gerek yoktur.  
10- Teklifler, 21.02.2017  tarih, saat:13.30’ a kadar Köylere Hizmet Götürme Birliğine  
verilir. Bu saatten sonra gelecek teklifler alınmayacaktır. 
11-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12-İdare  bu iş için %30 iş artışı veya azalışı,   ihalede yapılan kırım oranında  yüklenici 
firmaya yaptırabilir. . 
13-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 
olmalıdır. 07.02.2017 

 


