
I- iHALENiN KoNusu vE TEKLiF,vERMEvE iı,işriN HususLAR

Madde l- İş Sahibi İdareye ilişkin Bilgiler
1 . l -İş sahibi İdarenin;

a) Adı: Alaplı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Adresi: Zonguldak İli elaplı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
c) Telefon num arası: 372 378 17 02
d) Faks numarası : 3'72 378 29 34

Madde 2- ihale Konusu İşe iüişkin Biügiüer
ihale konusu işin;

a,1 Adı:Zonguldak İli R|aplı İlçesi Mollabey-Aydınyayla Köy Yo|u Bitümlü Sıcak Karışım İle
Kaplanması Yapım İşi

İşin Niteliği: (Üstyapı) Yapım işi
Miktarı (fiziki) ve türü: l680 Ton Bitümlü Sıcak Karışım(Binder) Asfalt Kaplama Yapım İşi

Yapılacağı yer: Mo[1abey-Aydınyayla Köy Yolu
İşin süresi: Yer teslimi tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

t) Yer teslimi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak
işe başlanacaktır.

Madde 3- İhaleye İlişkin Biügiüer
a) İhale usulü: Açık ihale usulü
b) İhalenin yapılacağı adres: Alaplı İlçesi KOy|ere Hizmet Götüıme Birliği Başkanlığı
c; ihale tarihi: 19/08/20l9
d) İhale saati: l5:00

Madde 4- lhale Dokümanın Görülmesi ve Temini
4.1-İhale dokümanı aşağıdaki adreste görülebilir. Ancak, ihaleye tektif verecek olanların, İdarece
onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Alaplı İlçesi Köylere Hizmet Cötürme Birliği
Başkanlığı

b) İhale dokümanıntn satın alınabileceği yer: Alaplı İlçesi Köy|ere Hizmet Götürme Birliği
Başkanlığı

c; İhale dokümanının satış bedeli ve hesap no: İhale dokümanı 500,00 Tl-'dir.

5.1- a) Tekliflerin sunulacağı yer: Alaplı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Son teklif verme tarihi : l9l08l20l9
c) Son teklifverme saati : 15:00

5.2- Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon Başkanlığına
verilir. Bu saatten sona verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası
zarfln üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili
kişiler tarafından komisyon başkanhğına verilir. Posta ile veya iadeIi taahhütlü olarak tekli,lvefilç1nez
ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye a|ınmaz. ' 
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Madde 6- Ihale Dokümanının Kapsamı
6.1 -İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

b)
c)
d)
e)

-.,

İ]IALE iLANI
BİTtjMLü SICAK KARIŞIM İLE ASFALT KAPLAMA Yot- YAPTIIi.ILACAKTIR.



a) İdari Şartname.
b) Teknik Şartname
c) Sözleşme Taslağı
d) Pğe ve Ekleri
e) Mahal Listesi
t) Birim Fiyat Tarifleri
g) Teklif Mektubu ve Teklif Cetveli Ekleri

Madde 7- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile

elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi(ihale tarihinin

içerisinde bulunduğu yılda alınmış olacaktır.).
1- Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2- Tize| kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyanı
l-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, 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) İhalelere katılmaktan yasaktı olmadığına dair taahhütname.(İhale üzerine kalan istekli
sözleşmenin imzalanmasından önce kesin teminatla birlikte, ihale tarihi itibarıyla 4734 sayıl,ı
Kanunun l0 uncu maddesinin son fıkrastnın (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen
durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri idareye ibraz edecektir.)

e) Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklifcetveli ve tekIif mektubu.
1) Bu Şartnamede belirlenen ve teklif edilen bedelin en az o/o 3'ü oranında geçici teminat

mektubu.
g)İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı

beyannamesi.
h) VekAleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekAletnamesi ile

noter tasdikli imza beyanı.
ı) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

l'eknik ersoncl taahhütnamesi

PoZiSYoNU
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öznu.ic;i ADET

Şantiye Şefi inşaat
Mühendisi

En az 5 yıl
denevimli

1

Topoğraf Alet operatörü En az 2 vıl
deneyimli

6.2-İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi
gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk
teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklif]er
değerlendirmeye alınmaz.

II- iHALEYE KATILMAYA İıiŞrİN HUSUSLAR

p
I



k) Yapı araçları taahhütnamesı

Cinsi ve Çeşidi Özelliği Adet

Damperli kamyon En az 'l5 m3 ıaşıma kapasiteli 10

Ast'alt Finişeri En az 120 toıVsaat kapasiteli, elektronik
duyargalı olacak

l

Lastik tekerlekli yükleyici En az 2 m3'lük l

Greyder min. gücü 1 30 t IP l

Demir bandaj lı silindir bitümlü sıcak karışım için. asgari statik
ağırhğı l0 ton

2

Demir Bandajlı silindir 8- l2 ton statik ağırlığında 2

Roleytank 20 ton kapasiteli 1

Distribütör Bitüm ayarı sürücü operatör mahallinde
ayarlanabilir ve dijital göstergeli olacak
l 0 torı,/saat kapasiteli.

l

Asf'alt süpürgesi 1

Bitüm Depo tankı 40 ton kapasiteli 2

l) İhale dökümanı satın alma dekontu
m) İş deneyim belgesi- İstekli, teklif ettiği bedelin %90' inden az olmamak kaydıyla yurt içinde

ve yurt dışında kamu veya özel sektörde idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer
işlerle ilgili deneyimini gösteren belge (Bu ihalede benzer iş A-V.Grup KARAYOLU İŞLERİ
(Altyapı-Üstyapı) bölümünün sıcak asfalt (BSK) yapımı ile ilgili işteri geçerli kabul editecektir)
İstekliler bu hususu kanıtlayıcı belgeleri iş deneyim belgesi eki olarak (Hakediş vb.) teklil dosyaları
içinde sunmak zorundadır.

8- İhale dokümanı Alaplı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanhğına ait Ziraat Bankası
Alaplı Şubesinde bulunan TR45 0001 0005 5l l2 2457 4250 02 nolu hesaba yatırılacak 500,00 TL
karşılığı aynı adresten temin edilebiIir. İhaüeye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almalan zorunludur.
9- Teklifler l9108/20l9 tarih ve I5:00 Saatine kadar Alaplı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
Başkanlığına verilebilir.
l0- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü
olmalıdır.
ll- Geçici teminat mektubunun süresi ihale tarihinden itibaren an az 90 (doksan) takvim günü
olmalıdır.
l2- İstekliler tektiflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif editen birim
fiyatlann çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecekıir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
l 3- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
l4-Bu ihalede fiyat farkı ve avans verilmeyecektir.
l5- Bu ihale 4734 sayılı K.İ.K.'una tabi değildir. Köylere Hizmet
Yönetmeliğine göre yapılacaktır.
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