
 

İHALE İLANI 

Artvin ili Merkez İlçesi 

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından 

Artvin Merkez Bağcılar-Hamamlı-Çimenli-Sakalar Köyleri  

Sanat Yapıları Yapım İşi 

 (Açık İhale Usulü İhale Edilecektir) 

 

1. İdarenin   

a)Adresi  
Köylere Hizmet Götürme Birliği  Çarşı Mah. Milli İdare Meydanı 

Valilik Yanı Dış Kapı : 2 Zemin Kat  Merkez/ARTVİN 

b)Telefon veya faks no  0 466 212 2499  

2. İhale konusu yapım işinin   

Niteliği, türü, miktarı  
Artvin Merkez Bağcılar-Hamamlı-Çimenli-Sakalar Köyleri 

Sanat Yapıları Yapım İşi 

  

b)Yapılacağı yer  Artvin Merkez Bağcılar-Hamamlı-Çimenli-Sakalar Köyleri-ARTVİN 

c)İşe Başlama Tarihi  

İhale kararının onaylanmasına müteakip 5(Beş) iş günü içerisinde sözleşme 

imzalanacak ve sözleşme tarihinden itibaren en geç 5(Beş) iş günü içerisinde 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

d)İşin Süresi Yer Tesliminden itibaren 60 takvim günüdür. 

3.İhalenin   

a)Yapılacağı yer  
Köylere Hizmet Götürme Birliği  Çarşı Mah. Milli İdare Meydanı Valilik Yanı 

Dış Kapı : 2 Zemin Kat  Merkez/ARTVİN 

b)Tarih ve Saati  11/08/2022- 14:00 

4. İhaleye katılabilme şartları 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 İmza 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. İhale 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 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 % 50 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: 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede Kamu 

İhale Kurumu tarafından yayınlanan "Yapım işlerinde İş deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları 

Tebliğ’’ inde yer alan (A) ALT YAPI İŞLERİNDEN; A-V. Grup İşler Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) 

benzer iş olarak değerlendirilecektir. 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Bu ihalede İnşaat Mühendisliği 

diploması veya Mimar Mühendisi diploması ihale konusu işe benzer iş bitirme belgesi olarak kabul edilecektir. 

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

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7. İhale dokümanının görülmesi:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.  

7.2.İhale dokümanının satış bedeli: 1.000 (Bin) TL. olup, ‘Birliğimiz muhasebe biriminden teslimat makbuzu 

kesilerek’ Ziraat Bankası Artvin Şubesindeki TR32 0001 0001 4829 2500 1650 02 nolu hesaba yatırılacaktır. 

 8. Teklifler, 11.08.2022 saat 12:00’ye kadar Köylere Hizmet Götürme Birliği  Çarşı Mah. Milli İdare Meydanı 

Valilik Yanı Dış Kapı : 2 Zemin Kat  Merkez/ARTVİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. 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 geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.  

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (…./ 08 /2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLAN OLUNUR 

 

 


