
İHALE İLANI 

ALACA KAYMAKAMLIĞI 
Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 

 

2020 Yılı KÖYDES Programında bulunan, Alaca İlçesi Büyükdona Köyü Havuzdan Damlama 

Sulama Tesisi Yapım İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18’inci maddesine göre 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır 
 

1 - İdarenin   

a) Adresi : Kaymakamlık Hizmet Binası Alaca / ÇORUM 

b) Telefon ve Faks No : 0 364 411 5001            Faks: 0 364 4115535 
c) Elektronik posta adresi  : ----- 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Havuzdan Damlama Sulama Tesisi  

b) Yapılacağı yer : İlçemiz Büyükdona Köyü  
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış)  takvim günüdür 

3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer : Alaca Kaymakamlığı Toplantı Salonu /  ÇORUM/ALACA 

b) Tarihi ve saati : 18/06/2020 Perşembe günü Saat:14:30 
 

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

4.1.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 

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

veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

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, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

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.  

c)  İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve eki cetvel. 

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları 

dışındaki teminatların Alaca Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının Halk Bankası Alaca Şubesinde 

açılmış bulunan TR 85 0001 2009 3150 0007 0000 14 İban nolu hesaba yatırıldığını gösteren makbuzlar. 

d) İdari şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.  

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı 

vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı 

beyannamesi. 

g) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

ğ) İhale dokümanının satın alındığına dair banka dekontu. 

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da 

serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 



 ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya 

mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli 

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı 

sunulması zorunludur.  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1 İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu işe benzer islerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, 

4.3.2 Bu ihalede benzer iş olarak,  Resmi Gazetede 11/06/2011  Tarih ve 27961 Sayı ile yayımlanan Yapım İşlerinde 

İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (A) Alt Yapı İşleri : IV GRUP İÇME 

KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ , VII BARAJLAR VE  IX. GRUP: SU YAPILARI 

İŞLERİ başlığı adı altında bulunan işler, benzer iş olarak kabul edilecektir.  

4.3.3 İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak Mühendislik veya mimarlık bölümleri, İnşaat Mühendisliği 

bölümüdür. 

4.4.  İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler 

4.4.1.  Yüklenici, işin yapılması esnasında şantiyede en az 3 yıl deneyimli 1 adet İnşaat Mühendisi veya İnşaat 

Teknikeri, 1 adet Harita teknikeri veya Topoğraf’ı işyerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır. 

4.4.2.  Bu iş kapsamında çalıştırılacak olan teknik personele ait belgeler sözleşme imzalanmadan önce idareye teslim 

edilecektir. (Teknik Personele ait Mezuniyet belgesi, oda kayıt belgesi veya deneyimini gösteren diğer belgeler.) 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif 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 400,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.(Dosya 

Alındı Bedelleri Birliğin Halk Bankası Alaca Şubesinde bulunan TR 85 0001 2009 3150 0007 0000 14 İban nolu 

vadesiz hesabına yatırılacaktır.) 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler ihale saatine kadar Alaca Kaymakamlığı Hizmet Binasındaki Alaca İlçesi Köylere Hizmet Götürme 

Birliği’ne elden teslim edilecektir. Posta veya İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen ihale dosyası kabul 

edilmeyecektir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 

istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır 

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

vereceklerdir. (Teminat mektubu haricindeki teminatlar, Birliğin Halk Bankası Alaca Şubesinde açılmış bulunan 

TR 85 0001 2009 3150 0007 0000 14 İban nolu vadesiz hesabına yatırılacaktır.) 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  90 takvim günü olmalıdır. 

12 – Söz konusu işin yer teslimi muayene ve kabulü Çorum İl İdaresince yapılacak, işin hak ediş ödemeleri 2020 yılı 

KÖYDES programı Kapsamında İLLER Bankası aracılığı ile ödenecektir. 

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

 

 

                                                                                          Alaca İlçesi 

                                                                                             Merkez ve Köylere Hiz. Götürme Birliği Bşk.şk. 


