
İHALE İLANI

SEBEN KÖYLFRE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Seben Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. 
Maddesine göre Açık İhale Usulü İle Seben Hükümet Konağı Binası Yapımı işi ihalesi gerçekleştirecektir.

1- BİRLİĞİN
a) Adresi : Çarşı Malı. İzzet Baysal Cad. No: 12 (Seben Hükümet Konağı) Seben/BOLU
b) Telefon ve faks numarası : T e l: ( 0 374 ) 411 30 01 Fax : ( 0 374 ) 411 38 00
c) Elektronik posta adresi : sehenkhqb@holmail.com

2- İHALE KONUSU İŞİN
a) Niteliği, türü, miktarı

b) Teslim tarihi
c) Yapılacağı yer
d) Başlama Tarihi
e) Bitirme Tarihi

3- İHALENİN
a) Yapılacağı yer : Seben Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 31.08.2072 - 14:00

4) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1) ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi.
4.1.2.1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin İlk ilanın veya ihale tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret 
ve / veya Sanayi Odası ile Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi 
Odası veya Meslek Odasından ihaleye İlişkin ilk ilanın yapıldığı veya ihale tarihinin bulunduğu yıl içerisinde alınmış 
Tüzel Kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.3.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2) 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 İmza sirküleri.
4.1.4) 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale 
Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin 1.fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ,(f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname
4.1.5) Şekli ve içeriği standart formlarda belirlenen teklif mektubu.
4.1.6) Şekli ve içeriği ihale dokümanında yer alan Şartnamede belirlenen ve teklif edilen bedelin %3'ünden az 
olmamak üzere, Isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminata ait belgeler.
4.1.7) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:
4.1.7.1) Şekil ve içeriği ihale dokümanında belirtilen iş deneyim belgesi (İsteklinin en son 15 yıl içerisindeki yurtiçin 
de ve yurl dışında kamu ve özel sektörde gerçekleştirdiği veya denetlediği bitirilmiş benzer işleri kapsayacak ve 
tutan ihale için teklif edilecek rakamsal değerin %50 'İnden az olmayacak.)
Bu ihalede benzer iş olarak,
(B ili) GRUBU BENZER İŞLERİ veya İnşaat Mühendisliği Diploması veya Mimarlık Mezuniyet Diploması
4.1.8) Yapı Araçları; Yüklenicinin işin yapımı ile ilgili gerekli iş makinelerini ve ekipmanı, inşaat mahallinde 
bulunduracağına dair yapı araçları taahhütnamesinin vermesi zorunludur. İsteklinin kendi malı olan veya kendi malı 
sayılan yapı araçlarını bildirmesi halinde mülkiyeti tevsik edici nitelik taşıyan belgeler eklenecektir.
4.1.9) Sözleşme tasarısında belirtilen özelliklerde teknik personel bulundurulacağına dair taahhütname,
4.1.10) Alt Yüklenici Taahhütnamesi, İhale konusu alırnın/işln tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.11) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.12) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli 
imza beyannamesi.
5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. İdare gerek görürse agk eksiltme 
usulü ile yazılı teklif almak suretiyle ihaleye devam edecektir. İdarenin gerek görmesi durumunda, aşırı düşük 
tekliflerde savunma talep edilecektir. Bu konu, teklifin kabul edilip edilmemesi hususunda bağlayıcıdır.
6) ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7) İhale dokümanı; Seben Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Bürosu adresinde görülebilir ve 500,00 
TL.'nin T.C. Ziraat Bankası Seben Şubesindeki Birliğimizin 5818485-5002 nolu hesabına yatırılarak 
alacakları dekontla İdareden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur, satın alınmadan ihaleye girilemez.
8) Teklifler saat 13:45'ye kadar, bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından 
birlik yetkililerine verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler 
değerlendirmeye alınmaz.

: Projesi Bolu İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan, Seben Hükümet 
Konağı Yapımı işi

: Sözleşmenin yapılmasından itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılacaktır. 
: Bolu İli Seben İlçesi Hükümet Konağı
: Sözleşmenin yapılmasından itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılacaktır. 
: Yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren 365 gün (12 ay)



9) Söyleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç 
giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhildir. Ayrıca, ödenecek vergiler (KDV Hariç) sözleşme damga pulu, 
ihale karar damga pulu, sözleşme giderleri, resim harç ile her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dâhildir
10) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi İhale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.
11) Fiyat Farkı Ödenecektir.
12) Bu ilanda ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara yer verilmemiştir.
13) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12.maddesinin "İhaleye Katılamayacak Olanlar" başlığı 
altında sıralanan ve aşağıda maddeler halinde belirtilen hükümlere uygun olmayan istekliler ihaleye katılamazlar.
a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu 
ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve 
organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar.
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) Birliğin İhale yetkilisi
ç) Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve 
onaylamakla görevli olanlar.
d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın 
hısımları İle evlatlıkları ve evlat edinenleri.
e) (0, (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli 
bulunmadıkları anonim şirketler hariç).
14) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu 
durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale 
yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek İhale iptal edilir.

15) Bütün tekliflerin reddedilmesinde ve ihalenin iptal edilmesinde birlik yetkilidir. Birliğin bu işleminden dolayı 
herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Kamuoyuna ve İlgililere ilanen duyurulur.

Süleyman BAKAN 
Kaymakam 

Birlik Başkanı


