İHALE İLANI
T.C.
KEMER KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından
Kemer Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı Pınarbaşı Mesirelik Alan Yapısal ve
Bitkisel Peyzaj İşleri Yapım işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18 inci maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - BİRLİĞİN
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa)
2 - İHALE KONUSU YAPIM İSİNİN
a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi
ç) İşin süresi
3 - İHALENİN
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati

: Hükümet Konağı Kemer/Burdur
: 0 248 511 2222 - 0 248 511 2246
: kaymakamlik@kemer.gov.tr
: burdurkemer.gov.tr

: Yapım işi,
1 Adet Kemer Köylere Hizmet Götürme Birlik
Başkanlığı Pınarbaşı Mesirelik Alan Yapısal ve Bitkisel
Peyzaj İşleri Yapım işi
: Kemer ilçesi Pınarbaşı köyü
: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 10 ( On ) gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
: Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış gün ) takvim günüdür

: Kemer İlçesi Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu Kemer/Burdur
: 27/04/2022 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. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi
Odasına ve Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel Kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi
odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, İhaleye ilişkin ilk
ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son
durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.4. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a),(b),(c),(ç)(e),(f) ve (ğ)
bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
4.1.8. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından
fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.1.9. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırmayacağına ilişkin
taahhütname,
4.1.10. Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli
imza beyannamesi.
4.1.11. Vergi borcu yoktur belgesi
4.1.12. SGK. Borcu yoktur belgesi
4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamuya sözleşme bedelinin en az % 70 oranında
gerçekleştirdiği veya % 50 si oranında denetlendiği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu
iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere tek
sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi
4.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
İstekli yapım işi için gerekli tüm malzeme, makine ve ekipmanları iş yerinden bulundurması gerekmektedir.
4.4- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Park Bahçe ve Çevre Düzenleme İşleri, Peyzaj İşleri, Piknik Alanı ve Mesire Alanı Yapım İşleri, Halka
açık park alanları yapım işleri nitelikteki işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2 Yapım işleri benzer iş tebliğinde yer alan A-XVIII grubu işler benzer iş kabul edilecektir.
4.4.3 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık veya
İnşaat Mühendisliği.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, Kemer Hükümet Konağı kat: 2 Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu Kemer/Burdur
adresinde görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir.
8- İhale dokümanına uygun olarak düzenlenecek olan teklifler 27/04/2022 Çarşamba günü Saat 13:30 a kadar
isteklinin kendisi veya ihaleye girmesine vekalet ettiği kişi tarafından Kemer Hükümet Konağı Kaymakamlık
Toplantı Salonunda ihale komisyonuna elden teslim edilecektir. İadeli Taahhütlü Posta vasıtasıyla veya benzeri
şekilde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
İhale Komisyon Başkanına verilen teklifler her hangi bir sebeple geri alınamaz.
9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedeli üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu ihale üzerine
bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren. 60 (Altmış) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- Birlik İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
14- Köylere Hizmet Götürme Birliği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735
Sayılı Kamu İhale sözleşmeleri kanununda belirtilen yasak ve cezalara ilişkin hususlara tabi olup, diğer hususlara
tabi değildir.
Yönetmelik olarak İçişleri Bakanlığının 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.
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