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İ  H  A  L  E    İ  L  A  N  I 
 

T.C. 

KASTAMONU VALİLİĞİ 

DEVREKANİ KAYMAKAMLIĞI  

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 

İÇME SUYU İNŞAATLARI YAPIM İŞİ 

 

Kastamonu İli Devrekani İlçesi, Sarıyonca Köyü Küpler Mah., Saraydurak Köyü Bürümce 

Mah., Akmescit Köyü Merkez ve Köstekçi Mah. ve Kuz Köyü Kuzsökü Mah. İçme Suyu 

İnşaatları Yapım İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesine göre açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

 

1-İdarenin 

a) Adresi : Kurtşeyh Mah. Şehit Teğmen Cemal Tepeli Cad. No:24 Devrekani /Kastamonu 

b) Telefon ve faks numarası : 366 638 11 14 - 366  638  11 14   

c) Elektronik posta adresi : devrekanikaymakamlik@gmail.com 

 

2-İhale Konusu Yapım İşinin Niteliği, Türü ve Miktarı  

 

1- Sarıyonca Köyü Küpler Mahallesi: 1adet terfi binası ve keson kuyu bakım onarımı, 1 adet 30'm3 

gömme depo bakım onarımı, 3 adet 60’lık hazır büz ve kapağı (yerine konması dahil, rogar için), 1 adet isale, 

şebeke hattı ve diğer imalatlar. 

 

2- Saraydurak Köyü Bürümce Mahallesi:  1 adet 30 m3 gömme depo, 2 adet 60’lık hazır büz ve 

kapağı(yerine konması dahil ,rogar için), 1 adet isale , şebeke hattı ve diğer imalatlar. 

 

3- Akmescit Köyü Merkez ve  Köstekçi Mahallesi: 1 adet sondaj üzeri terfi binası, 4 adet 60’lık hazır büz 

ve kapağı(yerine konması dahil ,rogar için), 1 adet isale, şebeke hattı ve diğer imalatlar. 1 adet ENH, motopomp 

ve fitinksleri. 

 

4- Kuz Köyü Kuzsökü Mahallesi:   1 adet 30 m3 gömme depo  bakım onarımı. 

 

b ) Yapılacağı Yer: Sarıyonca Köyü Küpler Mah. ,Saraydurak Köyü Bürümce Mah., Akmescit 

Köyü Merkez ve Köstekçi Mah. ve Kuz Köyü Kuzsökü Mah. 
c )  İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5(beş) gün içinde yer teslimi 

  Yapılarak işe başlanacaktır. 

d )  İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a ) Yapılacağı Yer : Devrekani Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu 

b ) Tarihi ve Saati : 29 / 06/ 2020 Pazartesi saat: 16:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 

4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 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 veya bu hususları tevsik eden 

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair anlaşma, 

4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli 

imza beyannamesi, 

4.1.5 Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), 

(e) (f),(g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 
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 4.1.5.1  Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale Yönetmeliğinin  12 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d) 

ve (e)  bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 

 4.1.6  ( SSK ve Vergi  borcu olmadığına dair belge ve Ticaret ve / veya Sanayi odasından yasaklı 

olmadığına gösterir belgeler ) 
4.1.7. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.8. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.9. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,  

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. İş deneyim belgeleri: Son 15(onbeş) yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen, kabul 

işleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere 

ilişkin iş deneyimini gösteren, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulması gerekmektedir. 

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler: 

İsteklinin aşağıda gösterilen sayı ve nitelikte teknik personeli inşaat mahallinde bulunduracağına dair teknik 

personel taahhütnamesi vermesi gerekmektedir. 
 

Adet   Meslek Unvanı     Mesleki Özellikleri 

1   İnşaat Mühendisi veya Teknikeri  2 yıl deneyimli 
                  

4.2.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: 

İsteklinin aşağıda gösterilen sayı ve nitelikteki yapı aracını inşaat mahallinde bulunduracağına dair yapı araçları 

taahhütnamesi vermesi gerekmektedir. 
 

Adet   Cinsi 

1                            Damperli Kamyon 

1                            Betoniyer 

1                            Vibratör 

1                            Kanal kazıcı yükleyici 

1                            Su tankı 
 

4.2.4. Bu ihalede benzer iş olarak, 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde 

Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A(IV). Grup içme-kullanma suyu ve kanalizasyon işleri benzer iş olarak 

kabul edilecektir. 

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7-İhale dokümanı adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve 400,00-TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale Kurt şeyh Mah. Şehit Teğmen 

Cemal Tepeli Cad. No:24 Devrekani /Kastamonu Dokümanı bedeli Türkiye Ziraat Bankası A.Ş. Devrekani 

Kastamonu Şubesinde bulunan 9119178-5001 no.lu hesaba yatırılacaktır. 

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kurtşeyh Mah. Şehit Teğmen Cemal Tepeli Cad. No:24 Devrekani 

/Kastamonu adresine teslim edilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak gönderilen teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

9-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 verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 

istekliyle birim fiyat 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 geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. 

12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.   

13-Ödemeler; Kastamonu İLBANK Koordinatörlerinin incelemesi sonrası gönderilecek ödenek 

doğrultusunda Kastamonu İLBANK tarafından yapılacaktır.         

                                                                                                                   

Devrekani Köylere Hizmet Götürme Birliği  

     


