
T.C.
GÖLBAŞI KAYMAKAMLIĞI 

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

İHALE İLAN METNİ

Gölbaşı İlçem ize bağlı Yeşilova Köyü 4 derslikli Orta Okulu yapım  işi Köylere H izm et 
G ötürm e Birliği İhale Y önetm eliğinin 17/a .m addesi gereğince Açık İhale U sulü ile İhale 
edilecektir.

1-İDARENİN :
a) Adı : Gölbaşı Köylere H izm et Götürm e Birliği Başkanlığı
b) Adresi : Gölbaşı H üküm et K onağı-G ölbaşı/A dıyam an
c) Elektronik Posta Adresi : -
d) Tel ve Faks No: : (0416) 781 60 60 -(0 4 1 6 ) 781 60 62

2- İHALENİN ADI : 4 derslikli okul yapım  işi
a) Niteliği, türü ve miktarı :İhale doküm anında belirtilen işlerin yapım  işi.
b) İhale : K öylere H izm et Götürm e Birliği İhale Y önetm eliğinin 17/a . m addesi gereğince 

açık ihale usulü  ile yapılacaktır.
3-İŞİN YA PILA CA Ğ I YER : Gölbaşı İlçem ize bağlı Y eşilova Köyü 4 derslikli Orta

Okulu yapım  işi.
4-İŞE  BA ŞLA M A : sözleşm e tarihinden itibaren 5 takvim  günü içinde
yer teslim i yapılarak işe başlanacaktır.

5-İS BİTİRM E TARİHİ : Yer teslim inden itibaren 180(Yüzseksen) takvim  günü içinde iş 
tam am lanarak geçici kabule hazır hale getirilecek ve idareye teslim  edilecektir.

6- İHA LEYE K ATILM A ŞARTLARI VE İSTENEN B E LG EL ER  :
İstekliler, ihaleye katılabilm eleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsam ında sunm aları 
gerekm ektedir.
(1) adres beyanı ve telefon ve faks num arası,
(1)-M evzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya Sanayi, Odası ya da E snaf ve Sanatkarlar 

Odası veya ilgili m eslek odası belgesi.
(2)- G erçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve 
sanatkarlar odasından veya ilgili m eslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınm ış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
(3)- Tüzel Kişi olm ası halinde, ilgili m evzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veva Sanayi 
O dasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınm ış, tüzel kişiliğin odaya 
kayıtlı o lduğunu gösterir belge,
(4)- T ek lif verm eye yetkili olduğunu gösteren im za Beyannam esi veya im za sirküleri,
(5)- G erçek kişi olması halinde noter tasdikli im za beyannam esi,
(6)- Tüzel Kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 
tüzel kişiliğin yönetim indeki görevlileri belirten son durum u gösterir T icaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tam am ının Bir Ticaret Sicil G azetesinde bulunm am ası halinde, bu bilgilerin  tüm ünü 
gösterm ek üzere ilgili T icaret Sicil G azeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli im za sirküleri,
(7)- Şekli ve içeriği idari şartnam ede belirlenen tek lif  m ektubu.
(8)- Şekli ve içeriği idari şartnam ede belirlenen geçici tem inat,
(9)- İhale konusu işin tam am ı veya bir kısm ı alt yüklenicilere yaptırılm ayacağına dair taahhüt.
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(10)- Son on yıl içinde bedel içeren bir sözleşm e kapsam ında taahhüt edilen ve tek lif  edilen 
bedelin %  70 (Y üzde Yetm iş) oranından az olm am ak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin iş deneyim ini gösteren belge,(B enzer işler bina yapım  ve onarım  işleridir)
(11)- Benzer işe denk sayılacak m ühendislik İnşaat M ühendisliğidir.
( 12)- Son bir ay içinde S.G.K. İcra ve Vergi D airesinde alınan borcu olm adığına dair yazı

(13)- İhalelere girm ekten yasaklı olm adığına dair taahhütnam e,
(14)- Ekonom ik açıdan en avantajlı tek lif  sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
(15)-İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.
(16)- İstekliler tek lif  ettikleri bedelin %  3 "ünden az olm am ak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici tem inat vereceklerdir.
(17)- İhale doküm anı satın alındığına dair banka dekontu.
(18)-İstekliler Tekliflerini, Birim  Fiyat T ek lif üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliye anahtar teslim  götürü bedel sözleşm e im zalanacaktır. Bu ihalede işin 
tam am ı için tek lif  verilecektir.
(19)- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 3ü (O tuz) takvim  günüdür.
(20)-K onsorsiyum  olarak ihaleye tek lif verilem ez.

7-İHALE D O K Ü M A N I: İhale doküm anı Gölbaşı Köylere Hizm et G ötürm e Birliği B ürosunda 
400,00 (DörtyüzTürk Lirası) TL. karşılığında tem in edilebilir. İhale doküm anı ücreti 
Köylere H izm et Götürm e Birliğinin T.C. Ziraat Bankası A dıyam an Gölbaşı Şubesi nezdinde 
bulunan TR130001000643294317065054 iban nolu hesabına istekliler tarafından 
yatırılacak ve banka dekontunu diğer evraklarla birlikte ihale kom isyonuna ibraz edilecektir.

8- İHALEMİN YAPILACAĞI YER, TA R İH  VE SAATİ : İhale Gölbaşı K aym akam lığı 
toplantı salonunda 30.06.2017 günü saat 14.00’ da yapılacaktır.

9-TEK LİFLER İN  VERİLECEĞ İ YER, TARİH VE SA A T İ: Teki i İler Gölbaşı 
K aym akam lığı toplantı salonunda hazır bulunan kom isyona 30.06.2017 günü saat 13.30’ da 
elden teslim  edilecektir. Posta veya faksla yapılacak m üracaatlar kabul edilm eyecektir.

10- GEÇİCİ T E M İN A T : İsteklilerce tek lif edilen bedelin en az % 3 oranında şekli ve içeriği 
idari şartnam ede belirtilen geçici tem inata ait banka alındı m akbuzu veya tem inat m ektubu 
verilecektir.

11- Ö D EM E : Teknik elem anların iş bitirm e raporu ve Geçici Kabul Tutanağına göre en 
geç 30 takvim  günü içinde yapılacaktır.

12-İH ALE U S U L Ü : Birliğim iz 4734 sayılı Kam u İhale K anununa tabi değildir. İhale. Köylere 
Hizm et G ötürm e Birliği İhale Y önetm eliğinin 17/a. m addesi uyarınca açık ihale usulü ile 
yapılacaktır.

13-İHALE K O M İSY O N U :İhale Kom isyonu ihaleyi yapıp yapm am akta ser lesttir.

Gölbaşı K aym akam lığı Köylere H izm et Götürm e Birliğince Duyurulur. 20 .0 6 .Z ü l7
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