
 

ĠHALE ĠLANI 

IĞDIR ĠLĠ MERKEZ KÖYLERĠNE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 
 

 

 ĠHALEYE ĠLĠġKĠN AYRINTILI BĠLGĠLER AġAĞIDA YER ALMAKTADIR. 
 

1- Birliğin (Ġdarenin)    
a) Adı ve Adresi :Iğdır Ġli Merkez Köylerine Hizmet Götürme Birliği, Valilik Hizmet Binası Zemin Kat Merkez/IĞDIR 

b) Telefon ve faks numarası :(0476) 226 15 18 
c) Elektronik posta adresi (varsa) :76birlik@igdir.gov.tr 
 

2-Ġhale konusu yapım iĢinin  

a) ĠĢin Niteliği, türü ve miktarı :Iğdır Ġli sınırları içerinde 75 adet köyün CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi)’ Sistemi Ġçin Gerekli Verilerin 

  Üretilmesi ve Sisteme Aktarılması  

b) Yapılacağı yer  : Iğdır Merkez, Aralık, Karakoyunlu ve Tuzluca Ġlçesine bağlı muhtelif köyler. 

c) ĠĢe baĢlama tarihi :SözleĢmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beĢ) gün içinde iĢe baĢlanılacaktır.  

d) ĠĢin süresi(ĠĢe bitim tarihi) :ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren (80) takvim gündür. 

3-Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer :Valilik Hizmet Binası Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Salonu Kat:2 Merkez/Iğdır 

b) Tarihi ve saati :27.10.2017 Cuma Günü Saat: 14:00 

 
4-Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1.Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler. 

4.1.1)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi; 
4.1.1.1)Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan 

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2)Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı  bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 
yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı  olduğunu gösterir belge. 

4.1.2)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

4.1.2.1)Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.2.2)Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son 

durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  
4.1.3)ġekli ve Ġçeriği idari Ģartnamede belirtilen teklif mektubu. 

4.1.3.1)Ġstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel 

sözleĢme imzalanacaktır. 
4.1.3.2)Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

4.1.3.3)Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. 

4.1.4)ġekli ve Ġçeriği idari Ģartnamede belirtilen geçici teminat.  
4.1.4.1)Ġstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

4.1.4.2)Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren altmıĢ (60) günden az olmamak 

üzere isteklilerce belirlenir. 
4.1.4.3) Bu ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Türkiye Vakıflar 

Bankası Iğdır ġubesi “TR 6700 0150 0158 0072 8587 2824” nolu hesaba yatırıldığını gösteren makbuzlar. 

4.1.5)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza 
beyannamesi. 

4.1.6)Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7)Ġdari Ģartnamenin 7.4 maddesinde belirtilen, Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler ve Bu Belgelerin TaĢıması Gereken Kriterler ile 7.5 
maddelerinde belirtilen Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler ve Bu Belgelerin TaĢıması Gereken Kriterlere iliĢkin yeterlik belgeleri.  

4.1.8)Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

4.1.9)Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin 
sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci 

mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıl kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu 

gösteren belge. 
4.1.10. 3.3-Bu ihalede benzer iĢ olarak, yapım iĢlerinde iĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢlere dair tebliğin E Grubu I, II, III, IV, V, VI, VII. VIII, IX 

Gurubu iĢleri ve ihale konusu iĢ veya benzer iĢe denk sayılacak mühendislik bölümleridir. 

4.1.11)Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
4.1.11.1)Ġhale dokümanı Iğdır Ġli Merkez Köylerine Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve 500,00 (BeĢyüz) TL karĢılığında aynı adresten temin 
edilebilir.  

4.1.12)Ġdari ġartnamenin 9’uncu maddesinin; (c), (ç), (d), (e), (f), (g),(9.2), (9.3) ve (9.4) belirtilen ihaleye katılmayacaklar arasından hiçbirini bentlerinde 

sayılan durumlarda olunmadığına iliĢkin yazılı taahhütname, 

4.1.13) Ġdari ġartnamenin 9’uncu maddesinin; (a) bendinde belirtilen durumda olunmadığına iliĢkin adli sicil belgesi (yönetimde yer alanların tamamı,  varsa 
ortakları dahi, mesul müdürü ve yetki verilen temsilciler dâhil, adli sicil kayıt belgesi) ve (b) bendinde belirtilen durumlarda olunmadığına iliĢkin, resmi 

kurumlardan alınacak belge, 

4.1.14)Ġdari ġartnamenin 10’uncu maddesinin (a), (b), (e), (f), (g), (h), (ı), (i) ve (j) bentlerinde ve Ġdari Ģartnamenin 11’nci Maddesinde belirtilen (a), (b), 
(c),(d) ve (e) bentlerinde belirtilen iĢ ve iĢlemlerde bulunmayacağına iliĢkin yazılı taahhütname, 

4.1.15)Ġdari ġartnamenin 10. Maddesinin (c) ve (d) bentlerinde belirtilen,  

4.1.15.1)Ġlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair belge, (Son bir ay içinde düzenlenmiĢ) 
4.1.15.2) Ġlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ vergi borcu olmadığına dair belge, (Son bir ay içinde düzenlenmiĢ) 

4.1.16)Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

3.1.17.1)Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.1.17.2)ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından idari Ģartnamenin 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ 

ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ deneyimini göstermek üzere  sunulan belgenin tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde bu ortak (h) ve (ı) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 
4.1.18)Varsa, alt yükleniciye iliĢkin “Alt TaĢeron Taahhütnamesi” (Ġdari ġartnamenin 19. Maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınacaktır.) 

4.1.18.1)Alt yüklenici çalıĢtırılacağı durumlarda, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düĢündüğü iĢlerin listesi.  

4.1.19)Personelin Mesleki Yeterliliğine ĠliĢkin Taahhütname. 
4.1.20)Ġhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmeyecektir. 

4.1.21)Ġhaleye Sadece Yerli Ġstekliler Katılabilecektir. 

4.1.22)Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kiĢilerde temsile yetkili kiĢiler tarafından ihale saatine kadar Ġhale Komisyon BaĢkanlığına 
verilecektir. Posta ile veya Ġadeli Taahhütlü olarak teklif verilmez. Bu Ģekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.  

Diğer Hususlar 

4.1.23) Birlik Encümeni ihale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde ve ihale esnasında bütün teklifleri reddetmede serbesttir. 


