
  

T.C. 

AMASYA VALİLİĞİ 

MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 

İHALE İLANI 
 İlimiz Merkez ve İlçelere bağlı köy yollarında trafik hizmetlerinde kullanılmak üzere meskûn mahal ve 

kavşak yön bilgi levhaları, yol çizgi boyası ve tiner malzemeleri alımı işi 28.04.2007 gün ve 26506 sayılı resmi 

gazetede yayınlanan K.H.Götürme Birlikleri İhale yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.   

İhale Kayıt Numarası: : 2019/8 

1- İdarenin 

a) Adı : Amasya Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği 

b) Adresi : İhsaniye Mah. Zübeyde Hanım Cad. İl Özel İdare Binası No:101 / AMASYA 

c) Telefon ve faks numarası : 0-358-213 05 84 

d) Elektronik posta adresi 

(varsa) : …. @... .com 

2- İhale konusu Mal Alımı işi 

a) Niteliği, türü, miktarı : 

 

MALZEMENİN CİNSİ       BİRİMİ    MİKTARI 

1-TEHLİKELİ VİRAJ YÖN LEVHASI ADET 800 
2-KÖPRÜ BAŞI LEVHASI (SAĞ) ADET 50 
3-KÖPRÜ BAŞI LEVHASI (SOL) ADET 50 
4-AZAMİ HIZ LEVHASI (30) ADET 100 
5-ÖNDEKİ TAŞIT GEÇİLEMEZ LEVHASI ADET 100 
6-DİREK (2,50X4MM) ADET 3000 
7-AZAMİ HIZ SINIRLAMASI (50KM) ADET 50 
8-GEVŞEK ŞEV ZEMİN LEVHASI ADET 40 
9-DUR LEVHASI ADET 150 
10-8 DELİKLİ OK LEVHASI ADET 100 
11-KASİSLİ YOL LEVHASI ADET 50 
12-YAVAŞ LEVHASI ADET 50 
13-DÜŞÜK BANKET LEVHASI ADET 80 
14-C.T.P. (YOL KENAR DİKMESİ) ADET 1000 
15-SARI YOL BOYASI KG 600 
16-TİNER KG 300 

  

b) Teslim Yeri : Amasya İl Özel İdaresi Boğazköy Ambarları 

c) İşe başlama tarihi : 
Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde malzeme getirmeye 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 20 (Yirmi) takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Adı : 

İlimiz Merkez ve İlçelere bağlı köy yollarında trafik hizmetlerinde kullanılmak 

üzere meskûn mahal ve kavşak yön bilgi levhaları, yol çizgi boyası ve tiner 

malzemeleri alımı işi 

b)Yapılacağı yer : Merkez Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı Odası/AMASYA VALİLİĞİ 

c) Tarihi ve saati : 13.06.2019 Perşembe Günü Saat 11:00’de 

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 veya Esnaf ve Sanatkarlar veya ilgili meslek 

Odası Belgesi. 

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

Sanayi veya Esnaf ve Sanatkarlar veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

b- 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 İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 



  

a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

b- 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 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale 

Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda 

olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,  

4.1.4 İhale katılamayacak olanlar: 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere 

Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12 inci madde kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar. 

4.1.5 Şekli ve İçeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu ve Teklif Cetveli, (İhale zarfının içerisinde ayrı bir 

zarfta olacak) 

4.1.6 Şekli ve İçeriği şartnamede belirtilen geçici teminat (Teklif Edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere 

geçici teminat mektubunun veya nakit teminat alındı makbuzunun başvuru dosyasına konulması.) (Nakit 

Teminatlar Birliğin Ziraat Bankasında bulunan TR92 0001 0000 3042 7382 6050 15 nolu hesabına 

yatırılacaktır.) 

4.1.7 Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli 

vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.8 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.9 Teklif Edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubunun veya nakit teminat alındı 

makbuzunun başvuru dosyasına konulması. 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1 - İş deneyim belgeleri: --- 

5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.(Yerli istekli beyanı) 

6- İhale dokümanının satın alındığına dair belge (Banka Dekontu). İhale dokümanı Merkez Köylere Hizmet 

Götürme Birlik Başkanlığı odasında görülebilir ve 250,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Dosya alındı bedeli Birliğin T.C. Ziraat 

Bankası TR82 0001 0000 3042 7382 6050 01 nolu vadesiz hesabına yatırılacaktır.) 

7-Alınacak malzemeler teknik şartnamede belirtilen TSE ve ISO standartlarına uygun olacaktır ve bu 

malzemelere ait  TSE ve ISO belgeleri teklif ile birlikte idareye sunulacaktır. 

8- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yükleniciye yaptırılmayacağına dair taahhütname, 

9- İhale başvuru dosyası ihale günü saat 11:00’e kadar verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki muhtemel gecikmelerden İdare sorumlu değildir. Ancak 

isteklilerin ihale saati olan saat 11:00’de ihale salonunda şahsen katılması gerekmektedir. 
10- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

11- Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Haddi layık teklif verilmediği takdirde ihalenin iptal 

edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir. 

12- Birliğimiz 4734 Sayılı İhale Kanunu yönetmeliğine tabi olmayıp Köylere Hizmet Götürme Birliği İçişleri 

Bakanlığınca Birlikler için çıkarılan 28.04.2007 gün ve 26506 sayılı resmi gazetede yayımlanan ihale 

yönetmeliğine tabidir. 

13-İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 

üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. Teklif edilecek 

malların fiyatları, teknik şartnamede belirtilen özellikler doğrultusunda verilmelidir. Teklifler tüm iş kalemleri 

için verilmelidir, kısmi teklif verilemez.                                                                         

 

                          İbrahim YILDIRIM 

Birlik Müdürü 


