
İHALE İLANI
Karabük İli Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

“KARABÜK İLİ YENİCE ŞEKER KANYONU ÇEVRE DÜZENLEME, TUVALET ve MESCİT YAPIM
iş i” Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 18 inci maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası :
1 - İdarenin
a) Adresi :Merkez Mahallesi Bülent Ecevit Cad. Hükümet

Konağı Kat:3 Yenice / KARABÜK
b) Telefon ve faks numarası :370 766 11 98 — 766 11 98
c) Elektronik posta adresi :yenicekhgb@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği :
internet adresi
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Çevre Düzenlemesi Yapımı, 1 adet Tuvalet ve 1 adet

Mescit Yapımı, 1 adet Çocuk Parkı Yapımı, Ağaç Ev 
Dış Cephe Bakım Onarımı (Vernik) Yapımı

b) Yapılacağı yer : Karabük İli Yenice İlçesi Şeker Kanyonu
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (Beş)

gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır, 
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (yüzelli) takvim

günüdür
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer : Merkez Mahallesi Bülent Ecevit Cad. Hükümet

Konağı Kat:3 Yenice / KARABÜK
b) Tarihi ve saati : 21 / 03 / 2023- 11 :00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. 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,
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. (Ayrı Zarf İçerisinde)
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.(Süresi 30 günden az olmayacak)
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı 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 yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından
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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 yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriterler belirlenmemiştir.
4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1. İş deneyim belgeleri
Son 15 (onbeş) 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:
27/04/2016 tarihli ve 29696 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları 
tebliğine göre (A) Altyapı işleri, XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ ö.Peyzaj Sahaları Tanzim İşleri 
benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2- Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri;
İnşaat Mühendisinin diploması kabul edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük 
fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, 
maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi kriterler dikkate alınarak ekonomik 
açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.
6 - ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7-Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 11. ve 12. Maddesi ile ilgili 
taahhütname.
8 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
8.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL karşılığı aynı adresten 
satın alınabilir.
8.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur ve ihale 
dokümanının satın alındığına dair alındı belgesi.
9 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kaymakamlık Toplantı Salonu Hükümet Konağı 
Kat: 3 yenice/ KARABÜK adresine elden teslim edilir. Posta vasıtasıyla gönderilen teklifler 
geçersizdir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye Teslim edilmeyen teklifler 
değerlendirmeye alınmaz.
10 - 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.
11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30(otuz) takvim günüdür.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
14 -  İlanda olmayıp idari ve teknik şartnamede olan hükümler geçerlidir.
15- Birlik ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


