
         İHALE İLANI 

[ Tunceli Merkez Köylerine Hizmet Götürme Birliği] 

 

Hükümet Konağı Binasının Ön Cephe Dış Duvarlarının Boyanması İşi Köylere Hizmet Götürme 

Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası :---- 

1 - İdarenin  

a) Adresi Atatürk Mah. Hükümet Konağı Kat:2  / TUNCELİ                                                                                                    

b) Telefon ve faks numarası : (0 428 213 22 97- 1129  – (0 428 213 18 03 ) 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi (varsa) 

: http://www.tunceli.gov.tr 

    

2. 1. İhale konusu yapım işinin adı Hükümet Konağı Binasının Ön Cephe Dış Duvarlarının 

Boyanması İşi 

a) Niteliği, türü ve miktarı  Ekli İcmal ve Metraj Tablosunda verilen işlerin yapılması 

 

b) İşin Yapılma Yeri 
Tunceli Merkez  

 

c) İşe başlama Tarihi Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 takvim günü içerisinde 

d) İşin Süresi : 20 gün 

 

e) İhalenin Yapılacağı yer 

 

:  Merkez KHGB  Atatürk Mah. Hükümet Konağı Kat:2  İhale    

   Komisyon Odası  

   

3-  Tarihi ve saati :  22.10.2020 Perşembe günü Saat: 14.00 

 

  

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 -Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

4.1.1.1  Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve 

sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.2  - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 

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

4.1.2.2  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 

sirküleri. 

4.1.3        - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4        - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5         İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı 

beyannamesi. 

4.1.6         İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

http://www.tunceli.gov.tr/


4.1.7        Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 

müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir 

yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

 4.2  - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2. İş deneyim belgeleri 

İlk ilan tarihinden geriye doğru son on yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen 

ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az 

olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,  

4.2. 1.1Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan B/III Grubu işleri 

4.2.1.2.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek Mühendislik ve Mimarlık Bölümleri ihale konusu iş 

veya benzer işlere denk sayılacaktır. Denetim veya yönetim görevinde bulunmayan mühendis isteklilerin 

mezuniyetlerine binaen ihaleye girmesinde gerçek kişi olma şartı aranır. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre  belirlenecektir. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300,00 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Atatürk 

Mah. Hükümet Konağı Kat: 2 TUNCELİ adresine elden teslim edilecektir. 

9 İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale 

Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle 

anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış)  takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 .Fiyat farkı ve avans verilmeyecektir 

14. Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanununa tabi 

değildir 

15. Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

16. Birliğimizce ihalenin iptal edilmesi halinde istekliler herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

 

 

                                                                                                              

                                                                      TUNCELİ MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME     

                                                                                             BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 


