
İHALE İLANI 

DOMANİÇ KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 

 

İlçemiz Çamlıca Köyü İçme Suyu İsale Hattı (Depo Dönüş Hattı) Yenileme Yapım İşi K.H.G.B İhale 

Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 

yer almaktadır:   

1- İdareye Ait Bilgiler:   

 a)- Adı : Domaniç Köylere Hizmetlere Götürme Birliği 

 b)- Adresi : İlçe Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binası DOMANİÇ/KÜTAHYA 

 c)-Telefon ve Fax Numarası : 0.274 661 26 53  

    

2- İhale Konusu İşe Ait Bilgiler: 

 a)- Niteliği, Türü ve Miktarı : İlçemiz Çamlıca Köyü İçme Suyu İsale Hattı (Depo Dönüş Hattı) 

Yenileme Yapım İşi 

 b)- Yapım Yeri  : Domaniç İlçesi Çamlıca Köyü 

 c)- İşe Başlama ve Bitiş Tarihi                           : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yer teslimi yapılarak işe 

başlanılarak  60 (Altmış) gün içinde iş bitirilecektir. 
    

3- İhalenin   

 a)- Türü : Açık İhale Usulü 

 b)-Yapıldığı Yer : Domaniç Kaymakamlığı Toplantı Salonu  

 c)-Tarih ve Saati : 28.06.2022 Salı günü, saat 15.00 

4- İhaleye Katılma şartları ve Yeterlilik Değerlendirmesinde istenen belgeler ile uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve İstenilen Belgeler: 

4.1.1Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.  

4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası 

Belgesi 

4.12.1- 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, 

4.1.2.2- 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, 

4.1.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

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

4.1.3.2- 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. 

4.1.4- İstekliler, idari şartnamenin 10. maddesinde aşağıda sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin 

taahhütnamelerini de başvuru evrakı ile birlikte vereceklerdir. 

4.1.5- Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.6- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.7- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter 

tasdikli imza beyannamesi. 
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1- İş deneyim belgeleri; 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 

oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 
4.2.2 Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: 

  İsteklinin aşağıda ki listede belirtilen makine ve ekipman için “ Yapı Araçları Taahhütnamesi” veya “ Yapı 

Araçları Bildirisi” vermesi gerekmektedir. 

1 Adet Kepçe (Kazıcı Yükleyici) 

5-İhale Dokümanı Domaniç Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve 300,00-TL 

(ÜçYüzTürklirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar ihale dokümanını satın almak zorundadır. 

Doküman bedelleri Birliğimizin T.C. Ziraat Bankası Domaniç Şubesindeki 31539837–5001 nolu hesaba 

yatırılacaktır. 



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

8- Teklifler 28.06.2022, saat 14:45’e kadar İhale Komisyon Başkanlığına bizzat teslim tutanağı mukabilinde 

teslim edilecektir. Posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her 

bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 

üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İstekliler tekliflerini, işin tamamı için vereceklerdir. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 

vereceklerdir. Nakit Teminatlar Birliğimizin T.C. Ziraat Bankası Domaniç Şubesindeki 31539837–5037 nolu 

hesaba yatırılacaktır. 

11- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecek olup, verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 

itibaren 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.   

 

13- Diğer Hususlar 

a) İhale süreci; 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KHGB. İhale Yönetmeliğinde 

belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır. 

b) Birliğimiz, 2886, 4734, 4735, 5832 ve 5018 sayılı Kanunlara tabi değildir. Ancak; Ceza ve yasaklamalara 

ilişkin hususlarda; 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.(KHGB. İhale Yönetmeliği 

Madde 55)  

c) İhale dokümanında bulunmayan hususlara ilanda yer verilmemiş olup, ilana ilişkin detay hususlar ihale 

dokümanında yer almaktadır. İlanda yer almayıp da ihale dokümanında yer alan hususlarda ihale dokümanına 

riayet şarttır. 
d) İhaleyi yapıp yapmamakta ve yapılan ihaleyi feshetmekte Birlik Encümeni yetkilidir. 

 

 

     17.06.2022 

                                                                                                                                 

 

     Muhammed Enes İPEK 

                                     Kaymakam   

                             Birlik Başkanı 


