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iLBANK İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 
TÜRKİYE’NİN YAPICI GÜCÜ Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Sayı : 32548806-301.03.03-E.2074 14.01.2019
Konu : Hemşin(RİZE)İçmesuyu Paket 

Art.Tes.İhale İlan İşleri

HEMŞİN KAYMAKAMLIĞINA  
(Hemşin / RİZE)

İhalesi Başkanlığımızca yapılacak olan örneği ilişikte gönderilen; 2018/700900 ihale 
kayıt no’lu Hemşin(RİZE)İçmesuyu ve Paket Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi 4734 Sayılı 
Kamu İhale Kanunu uyarınca ihale edilecektir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesinde “İhaleler, ihalenin yapılacağı yerde 
çıkan bir gazetede en az bir defa yayımlanmak veya gazete çıkmaması durumunda, ilan aynı 
süreler içerisinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar 
ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler tutanakla belgelen ir' denilmektedir.

Anılan kanun uyarınca; yazımız ekinde sunulan Başkanlığımıza ait İhale ilan metninin en 
geç 23.01.2019 tarihinde veya öncesinde, işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde defa 
veya gazete çıkmıyor ise duyuru yöntemleri ile yayınlanması gerekmektedir” .

İlan; gazetede yayımlanmış ise, bedelinin ödenebilmesi için banka hesap numarası 
belirtilmiş ve K.D.V. Tevkifatsız düzenlenen faturası ile 3(Üç) adet gazetenin, eğer duyuru 
yöntemleri ile yapılmış ise tutanakla belgelenip belgelerin, İller Bankası A.Ş. Yatırım 
Koordinasyon Dairesi Başkanlığına gönderilmesini arz ederiz.
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ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR 
İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Hemsin (RİZE) İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu ihale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) ihale dokümanının görülebileceği 
internet adresi

2018/700900

Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 
06510 Çukurambar ÇAN KAY A/AN KARA

3125087702 -3125087799

yatirimkoordinasyon@ilbank.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) işe başlama tarihi

ç) işin süresi

075-250 mm çap aralığında PE-100 PN10 ile ?L=6.166 m, 
iletim ve tahliye hattı döşenmesi, 1 ad.Paket Arıtma Tesisi 
(Konvansiyel tip), 1 ad.Sualma Yapısı, 1 adet V=400m3 
B.A.G Servis Deposu, Sanat Yapıları ile Mekanik ve 
Elektrik işlerinin yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Hemsin (RİZE)

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

Yer tesliminden itibaren 600 (altı yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 -2. 
Kat Toplantı Salonu 06510 Çukurambar Çankaya / 
ANKARA

b) Tarihi ve saati 13.02.2019 -10:30

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza 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 idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest
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muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

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

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

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

4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

a) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/lll, 
A/IV veya A/XI grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
A/lll grubu işler:
1) Petrol ve gaz boru hatları ve şebekeleri,
2) Su isale hatları,
A/IV grubu işler:
1) Kanalizasyon şebekeleri,
2) Yağmur suyu şebekeleri,
3) İçme ve kullanma suyu şebekeleri,
4) Mikrotünel işleri,
A/XI grubu işler:
1) Kanalizasyon arıtma tesisleri,
2) Atıksu arıtma tesisleri,
3) Su arıtma tesisleri,
4) İçmesuyu arıtma tesisleri,
b) İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi 
de içeren iş deneyim belgeleri de sunulabilecektir.
c) Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki 
işler değerlendirmeye alınır.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü "İnşaat Mühendisliği" veya 
"Çevre Mühendisliği"dir.

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, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İller Bankası 
A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi 
No: 12 Giriş Kat Doküman Satış Servisi 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresinden satın 
alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 Giriş Kat Evrak Servisi 06510 
Çukurambar Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

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.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
Not: 28 Mart 2013 tarih ve 28601 sayılı Resmi Gazete yayımlandığı üzere; İller Bankası A.Ş. 
Genel Müdürlüğünce ihale edilecek; kanalizasyon, içmesuyu, içmesuyu arıtma tesisi, atıksu 
arıtma tesisi, deniz deşarjı, katı atık tesisi yapım işleri ihalelerinde, Kamu İhale Genel 
Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" 
katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.


