
T.C.
RİZE VALİLİĞİ

M ERKEZ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET G ÖTÜRM E BİRLİĞİ BAŞK ANLIĞI

İHALE İLANI

Merkez İlçeye Bağlı M uhtelif köylere ait köy yollarında 775,00 m3 C-25-30 hazır beton (betonun 
pompa ile veya gerekli görülen yerlerde kepçe ile dökülmesi, işçiliği, kalıbı, kürü, vibratörlü mastarla 
düzeltilmesi, yaş numune veya karot numunesi alınması dahil olmak üzere) dökülmesi işi, Birlik İhale 
Yönetmeliğinin 18. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir._____________________________________
1-İhale kayıt numarası 26/02/2019-05 nolu Birlik Encümen Kararı

a)İdarenin Adresi Rize Valiliği Merkez ilçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı-RIZE
b)Telefon ve faks numarası 0 464- 213 06 17 /0464-213 06 26
c)Elektronik posta adresi 
(varsa)

rizemerkezkhgb@ gmail.com

2-IhaIe konusu yapım işinin 
a)Niteliği, türü, miktarı

Merkez İlçeye Bağlı M uhtelif köylere ait köy yollarında 775,00 m3 C-25-30 
sınıfı hazır betonla yol betonlama işi.

b) İşin Yapılacağı yer M erkez İlçeye bağlı M uhtelif Köyler
c)İşe başlama tarihi Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d)İşin süresi Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür
3-İhalenin yapılacağı yer Rize Valiliği Merkez ilçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı-RIZE
a) Tarihi ve saati 22.03.2019 Cuma günü -  Saat 14.00’de
b)Son teklif verme saati 22.03.2019 Cuma günü -  Saat 14.00'de
4-İhaleye katılabilme şartları

a) Tebligat için adres beyan
ve istenilen belgeler:

ı, irtibat için telefon ve faks numarası,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / vcva Sanayi Odası Belgesi
c) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınm ış ilgisine göre 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
d)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,

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
f) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
g)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.

h) İş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,
i) Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirtilen teklif mektubu.
ı) İstekliler tekliflerim işin tamamı için KDV hariç verecektir.
j) İstekliler teyit yazısı ile birlikte tek lif ettiği bedelin % 3  ünden az olmamak kaydıvla kendi belirleyeceği 

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.
k) Vergi borcu olmadığına dair yazı, (ilan tarihi itibari ile alınacak)
1) Sigorta borcu olmadığına dair yazı.(ilan tarihi itibari ile alınacak)

m) KHG Birliği İhale Yönetmeliğinin 11.ve Şartnamenin 10.maddesinde belirtilen durum lardan olmadığına 
ilişkin taahhütname, 

n) Şartnamenin satın alındığına dair banka dekontu, 
o) Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına ilişkin belge,
p) İş deneyim belgeleri; İsteklinin, son onbeş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde 

sözleşme bedelinin en az % 50 oranında gerçekleştirdiği veya %  50 oranında denetlediği v g ^ îS f^ ö a e tt iğ i  
idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini g ö s te r e n ^  tfelHfi^K|en 
bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş d e n e y im /b itirm & fb e ls^ > şü ta ^ ı 
zorunludur. İhale konusu işe denk sayılacak ve idarece kabul edilecek işler ve benzer işlere 
Mühendislik bölümleri ile ilgili Üniversite bölümlerinden mezun olduklarım belgeleyeli Sipk^ruitariri as£iı 
ihale makamına ibraz etmeleri halinde iş deneyim belgesi aranmayacak olup, mezuniyet 
katılmaları durumunda diplomaların aslı veya noter onaylı suretlerini sunmaları g e re k m ek te d ııv j^ ,

mailto:rizemerkezkhgb@gmail.com


4.1- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler,
4.2- İstenmeyecektir.
4.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler,
5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6-İhale ilanı Rize Valiliği (rize.gov.tr) ile İl Özel İdaresi (rizeozelidare.gov.tr) web sitelerinde, Rize Belediye 
Başkanlığı, İlçe Kaymakamlıkları, Rize Valiliği İl İdari Şube Müdürlüğü ile M erkez İlçe Köylere Hizmet 
Götürme Birliği Başkanlığına ait ilan panolarında görülebilir, ayrıca M erkez ilçe Köylere H izm et Götürme 
Birliği ait ihale bürosundan temin edilebilir.
7-İhale dokümanı, bedeli olan 250,00-TL’nin M erkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının 
Halkbank Rize Şubesinde bulunan TR 57 0001 2009 6900 0005 0000 55 nolu KHGB hesabına yatırıldıktan 
sonra dekont karşılığında Birliğimize ait ihale bürosundan temin edebilirler. İhaleye tek lif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler ihale saatine kadar, Rize Valiliği M erkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı- RİZE 
adresine verilebilecektir. Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.
9-İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 
üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat 
sözleşme imzalanacaktır.
10-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
11-Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret 
unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü 
basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilm e şartı olarak istenilen 
diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya 
ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
12-Söz konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
13-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
14-ödem eler İl Özel İdaresinden birliğimize aktarılan ödenekler ve diğer ödenekler kapsam ında idarece 
düzenlenecek hakedişler çerçevesinde yükleniciye idarenin uygun gördüğü zamanlarda ödeme yapılacaktır. İşin 
Geçici kabulü yapıldıktan sonra (ödemeler Türk Lirası ödenecektir.) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale 
Yönetmeliğinin 45.maddesi gereğince hiçbir ad altında fiyat farkı ödenmeyecektir.
15-Yüklenici firma iş süresince yapılan işlerin takip ve kontrolünün sağlanması amacıyla idarenin talep ettiği 
zamanlarda idareye araç temin edecektir.
16-Açık ihale usulü ile yapılan yapım işlerinin ihalelerinde, teklif m ektubu ile yazılı olarak teklif olunan 
bedelin komisyonca uygun görülmediği durumlarda, komisyon ihaleye katılarak teklifte bulunan isteklilerden, 
tekliflerini mevcut en düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri şartıyla, yazılı olarak yenilemelerini 
isteyebilir. Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en düşük tekliften daha düşük tek lif vermeleri 
gerekmekte olup, bu teklifi veremeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en düşük teklif 
komisyonca uygun bedel kabul edilebilir. İstekliler yazılı olarak oluşan en düşük tekliften daha düşük teklif 
vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir. Bu maddeyi Birliğimiz tek taraflı olarak uygulayıp 
uygulamamakta serbesttir.
17-Birliğimiz 2886 sayılı ve 4734 Sayılı Kanunlara tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi 
Gazetemde yayınlanan Birlik İhale Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. İdare Birlik İhale Yönetmeliğinin 34. 
maddesine istinaden ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


