
GÖLPAZARI İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN 

İHALE İLANI 

 BİRLİĞİN ADI Gölpazarı  İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 

İHALE ADI  
Gölpazarı Keskin Taşçıahiler Hacıdurmuşlar Köy Yolu Plent-miks temel 

malzemesi temini ve nakli işi 

 NİTELİĞİ 5.850 Ton Plen-miks temel malzemesi temini ve nakli işi 

MİKTARI 

KÖY ADI 

İLÇEYE 

UZAKLIĞI 

(KM) 

MİKTARI 

Keskin Taşçıahiler 

Hacıdurmuşlar  Köy 

Yolu 

9 5.850 TON 

Toplam              5.850 TON 

AÇIKLAMA 

1-Teslimat Keskin Taşçıahiler Hacıdurmuşlar Köyüne teslim olacak şekildedir.. 

2-Ödenek durumuna göre alınacak malzeme miktarında değişiklik yapılabilir.  

3-Verilecek fiyatlandırma opsiyonu en az 90 gün süreli olacaktır.  

TESLİMATIN YAPILACAĞI 

YER 

Gölpazarı İlçesi Keskin Taşçıahiler Hacıdurmuşlar Köyü Yolu 

GÖLPAZARI/BİLECİK 

TESLİMATIN YAPILACAĞI 

TARİH 

İhale üzerinde kalan isteklinin birlikle sözleşme yapılmasına müteakip (Yer teslimi 

işe başlama idarenin belirtiği günde yapılacaktır.) -6- (ALTI) takvim günü içerisinde 

teslimatı yapmak zorundadır. 

İHALEYE KATILABİLME 

SARTLARI VE İSTENİLEN 

BELGELER 

   İsteklilerin İhaleye katılabilmesi için aranacak zorunlu belgeler: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 

ile elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek 

Odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihi içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde 

bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

3) Kilitli taş ve bordürler ile ilgili TSE veya İSO standartlarına uygun olduğuna 

dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 

sirküleri; 

1)-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi 

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. 

d) Teklif Edilen bedelin % 3 oranında geçici teminat veya mektup 

e) Teklif mektubu (Zarfın içinde 2. bir zarfa konulması gerekmektedir.)  

1)- Teklif Mektubu ekinde birim teklif cetveli doldurulacaktır. 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 

vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

g) 4734 Sayılı Kanunun 10.maddesinin a,b,c,d,e,f,g ve i bentlerinde sayılı 

durumlarda olmadığına ilişkin taahhütname  

           h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen iş 

ortaklığı veya konsorsiyum beyannamesi  

             ı) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin 

başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname. 

             i)  İhale dokümanı bedelinin Birlik banka hesabına yatırıldığını belgeleyen banka 

dekontu. 

            j ) Yer teslimi işe başlama idarenin belirtiği günde yapılacaktır. 

İHALE DÖKÜMANININ 

GÖRÜLECEĞİ YER 

İhale dokümanı Gölpazarı  Kaymakamlığı binasında hizmet vermekte olan Gölpazarı İlçesi 

Köylere Hizmet Götürme Birliğinde ücretsiz görülebilir. Aynı yerden Ziraat Bankası  

Gölpazarı  Şubesindeki TR 0700 0100 0371 3333 7679 5001  IBAN nolu Birlik 



Hesabına 250,00 (İKİYÜZELLİ) TL yatırmak sureti ile temin edilebilir.  

 İHALE TARİHİ VE SAATİ           26/06/2018                   SAAT :  11 : 00  

 İHALE YERİ  Gölpazarı Kaymakamlığı Toplantı Salonu 

SON TEKLİF VERME 

TARİH VE SAATİ 
         26/06/2018                       SAAT  10 : 45 

 TEKLİFLERİN NEREYE 

VERİLECEĞİ 

Teklifler Kaymakamlık Binasında hizmet veren Köylere Hizmet Götürme Birliği 

Başkanlığına teslim edilecektir 

GEÇİCİ TEMİNAT 
Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek tutarda geçici 

teminat verilmesi zorunludur 

 ADRESİ  Orta Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:1  Hükümet Konağı Binası/ Gölpazarı 

  ÖDEME ŞEKLİ 

*Teslimatın tamamlanmasına müteakip, Bilecik İli Özel İdaresince hazırlanacak hak ediş 

raporuna göre düzenlenecek verile emrine müteakip (5) üç işgünü içerisinde ödenecektir.  

*KHGB. İhale Yönetmeliğinin 54-(2) maddesi gereğince sözleşme bedelinin % 30 ‘u 

oranında iş artışı veya iş azalışı yapılabilir.       

 TELEFONU  ( 228 ) 411 30 40 

 FAKSI  ( 228 ) 411 30 40 

 İHALE  TÜRÜ 
İhale 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet 

Götürme Birliği İhale Yönetmeliği gereğince Açık İhale Usulü yapılacaktır.  

 

 

        GÖLPAZARI İLÇESİ 

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 


