
T.C. 
NİKSAR KAYMAKAMLIĞI  

NİKSAR KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 
İHALE İLANI 

 

                   

1 ) İDARENİN 

a) Adı ve Adresi : Niksar İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 

         Niksar Hükümet Konağı Kat. 2 Niksar 

b) Telefon ve Faks No : 0(356) 527 24 65 – 527 12 02 – 528 20 92 

 

2) İHALENİN ADI, NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI : 

 

   a) ADI, NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI :   

 

Niksar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca Niksar-Şahinli Mahmudiye 

Grup Yolu (BSK) Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Betonu Yapım İşinin İhalesi yapılacaktır. 

 

20 cm Plent-miks temel yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) 

( nakliye vs. tüm masraflar dahil) 

33.121 ton 

10 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu bitümlü sıcak temel tabakası 

yapılması (kırılmış elenmiş ocak taşı ile) (Tip A)  

70.400 m2 

CTP Yol Kenar Dikmesinin Temini ve  Yol Boyuna Dikilmesi 360 adet 

Soğuk Yol Çizgisi boyası ile yol çizgilerinin çizilmesi (makine ile) 3.240 m2 

 

Miktarı: 8.8 km. BSK 

 

  b) İŞ YERİ : NİKSAR İLÇESİ 

 

3-İHALENİN  

a)Yapılacağı Yer: Niksar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

Toplantı Salonu     NİKSAR / TOKAT   

 b)Tarihi - Saati     : 10/05/2018 Perşembe Günü Saat 14:00   

 c) İhale Şekli         : Açık İhale Usulü 

d) Son Teklif Alma tarih ve Saati : 10/05/2018 Perşembe Günü Saat 14:00   
e) İhale Dokümanının Alınacağı Yer ve Bedeli : İhaleye ilişkin ihale dokümanı; Niksar 

İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının Hükümet binası kat 2/NİKSAR adresinde 

görülebilir. 

Köylere Hizmet Götürme Birliği Saymanlığı İhale dosyası bedeli 750,00 TL olup, Birlik 

Saymanlığından alınacak teslimatla birlikte Birliğin Halk Bankası Niksar Şubesindeki 05000013 

numaralı hesabına 750,00 TL yatırılarak dekontunun ibraz edilmesi halinde ihale dokümanı 

verilecektir. 

   f) İhale İlanının Görüleceği Yer: Valilik internet Sitesi, İlçe Kaymakamlıkları İnternet 

Siteleri, Hükümet Binası İlan Panosu, Niksar Belediyesi İlan Panosu ve Ses Yayın Cihazından 

yedi (7) Gün Süre ile İlan Edilecektir.   

g) İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi: İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme 

yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin 

etmek isteklinin sorumluluğundadır. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı 

yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.  

  h) İhale Yetkilisi: Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümeni İhale Komisyonu olarak 

yetkilidir. 

 



i) Tekliflerin Hangi Tarih ve  Saate Kadar Nereye Verileceği :  

Teklifler;  10/05/2018 Perşembe Günü Saat 14.00’a kadar Niksar İlçe Köylere Hizmet 

Götürme Birlik Başkanlığına (Müdürlüğü) teslim edilecektir.   

Teklifler ihale tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere yetkilisi tarafından elden 

teslim edilecektir. Posta yoluyla teklif kabul edilmeyecektir. 

Teklif mektuplarının geçerlilik süresi en az 90 takvim günü olmalıdır. 

j) Yatırılacak Geçici Teminat Miktarı : 

 Teklif edilen bedelin %3‘ü oranında geçici teminat yatırılacak veya teminat mektubu 

verilecektir. Teminat mektuplarının geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 210 takvim 

günü olmalıdır.  

İhaleye ilişkin ihale dokümanı; Niksar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 

Başkanlığının Hükümet binası kat 2/NİKSAR adresinde görülebilir ve/veya alınabilir. İhaleye 

katılacak istekliler ihale dokümanı satın almak zorundadır. 

4) İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ :  

 Söz konusu işlere sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 5 gün içerisinde yer 

teslimi yapılarak, yer tesliminden itibaren Aralıksız (90) takvim günü içinde bitirilecektir. 

 Mevsim şartları göz önüne alınarak ihale konusu yapım işi, idarenin teknik personelinin 

muvaffakat vereceği dönemde yapılacaktır.  

5) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER 

a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa 

elektronik posta adresi.      

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 

1.Gerçek kişi olması halinde, davet tarihi yılında  alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından davet tarihinin bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 

sirküleri. 

d) Bu Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 

durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname, 

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.  

f) 7.2.2 ve7.2.3  üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri. 

g) Bu Şartnamenin 7.3 maddesinde belirtilen İş bitirme belgesi  

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 

vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

i) Vergi borcu ve SGK borcu olmadığına dair taahhütname ( Asılları sözleşme sırasında 

istenecektir.) 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

6-  Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler 

1- İş deneyim belgesi İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu 

sektöründe gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu yapım 

veya ihale dokümanında belirlenecek yapımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu 

işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %80 oranında, ihale konusu yapım 

veya ihale dokümanında belirlenecek yapımlara ait tek sözleşmeye ait Asfalt ve Asfalt Kaplama 

yapım işi ve benzer işler iş deneyim belgesi ibraz edilecektir 

Benzer İş olarak; Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair 

Tebliğde Yer alan A/V Grubu işler benzer iş sayılacaktır. 

 



7- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler ; 

 İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 20’sinden az olmamak üzere, istekli tarafından 

belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış 

teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin 

verilmesi zorunludur. 

8) Bu iş için fiyat farkı ve avans verilmeyecektir. 

9) İhaleyi yapıp yapmamakta birliğimiz serbesttir. 

10) Konsorsiyumlar teklif veremez. İhale yerli isteklilere açıktır. 

11) İhaleyi alan firma işi alt yükleniciye yaptıramaz. 

12) Yukarıda belirtilen işler için kısmi teklif verilemez tamamı için teklif verilecektir. 

NOT: Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

Sözleşmelerine tabi değildir.  
İlgililere duyurulur. 

                                                             Selami KAPANKAYA     

           Kaymakam     

           Birlik Başkanı 


