
T. C. 
AYRANCI KAYMAKAMLIĞI 

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 

İHALE İLANI 
 

Ağızboğaz Köyü İçme Suyu Amaçlı OffGrid Güneş Enerjisi Santrali Yapım İşi 28 Nisan 2007 
tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale 
Yönetmeliğinin 18. maddesine Göre Açık İhale Usulü İle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

 
İhale kayıt numarası : 2022-12 

1- İdarenin  
   a) Adresi  : Ayrancı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 

  Hükümet Konağı Ayrancı/Karaman 
   b) Telefon ve faks numarası  : 0 338 411 22 64 – 0 338 411 22 21 
   c) Elektronik posta adresi  :  -- 
   ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)  :  -- 

2- İhale konusu yapım işinin 
   a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı 

bilgiye Ayrancı Köylere Hizmet Götürme Birliğinde yer 
alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
ulaşılabilir. 

   b) Yapılacağı yer  :Ayrancı İlçesi Ağızboğaz Köyü 
   c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  

   ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür. 
3- İhalenin 
   a) Yapılacağı yer:  :Karaman İli Ayrancı İlçesi Hükümet Konağı Toplantı 

Salonu 

   b) Tarihi ve saati  :10.08.2022 - 12.00  
3.1 Tekliflerin sunulacağı yer ve saat  
   a) Teklifin sunulacağı yer  
   b) Son teklif sunma tarih ve saati                                

 
:Ayrancı Köylere Hizmet Götürme Birliği 
10.08.2022 – 12.00 
 

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 Belgesi ya da Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Belgesi. 
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı 
olduğunu gösterir belge. 
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge. 
4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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, 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 kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri. 
4.1.3 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu  
4.1.4 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
4.1.6 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter 
onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.7 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortaklığı 
beyannamesi. 
4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1 - İş deneyim belgeleri : 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler, 
4.2.1.1 (Değişik:RG-3/7/2009-27277) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir 
ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 
belge 
4.2.2 İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler. 
4.2.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri: 
4.3.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler. 
Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri 
Bu madde boş bırakılmıştır. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı 
uygulanmayacaktır. 
7- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
8 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 750,00 (yediyüzelli) Türk Lirası karşılığı aynı 
adresten satın alınabilir. Ayrancı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının hesap 
numarası Ziraat Bankası Ayrancı şubesi TR83 0001 0013 4328 5826 1950 01 numaralı hesaptır. 
8.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  
9-  İhale dokümanları usulüne uygun hazırlandıktan sonra teklifler, 10.08.2022 Çarşamba günü saat 
12.00’ a kadar Ayrancı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği  Başkanlığı Hükümet Konağı Kat:2 
Ayrancı Karaman adresine bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler 
tarafında  elden teslim edilecektir. 
9.1. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler 
değerlendirmeye alınmaz 
10- 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 verilecektir. 
İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.   Bu ihalede, işin 
tamamı için teklif verilecektir.   
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda 
geçici teminat vereceklerdir.  
12- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.  
13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
14- İhale tarihi itibari ile (10.08.2022) Vergi ve SGK borcu olmadığına dair belgeler sözleşme 



imzalanması aşamasında İdareye sunulacaktır. 
15- Bu ihalede Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği ve ilgili ihale dokümanlarında 
belirtilen diğer hükümler uygulanacaktır. 
16- Birliğimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesine (ceza ve 
yasaklamalar hariç) tabi değildir.  

 
 İLANEN DUYURULUR 

  


