
T.C. 
ÇANKIRI VALİLİĞİ 

Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 
 

İHALE İLANI 
 

  2020 Yılı Köydes yatırım programları dahilinde Çankırı ili, Merkez İlçesi Ünür köyüne  
Fotovoltaik Güneş Enerjili İçme Suyu Terfi Sistemi yapımı işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale 
Yönetmeliği 18.maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 
yer almaktadır. 

 
 

1- İdarenin: 
a) Adı /Ünvanı  : Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı 
b) Adresi   : Abdulhalik Renda Mahallesi Ankara Caddesi 1.km No:38   

                                          Merkez/ ÇANKIRI 
c) Telefon ve faks numarası : 0376 213 26 60  Faks : 0376 213 26 60 
d) Elektronik posta adresi :  

 
2- İhale konusu alım/yapım işinin 

a) Adı, niteliği, türü, miktarı : 2020 Yılı Köydes (İçme suyu) yatırım programları 
kapsamında Çankırı ili Merkez İlçeye bağlı Ünür köyüne 18,5 kW Güneş Enerjili İçme Suyu 
Terfi Sistemi yapım işi.   
(146 adet 275 wp güneş enerjisi paneli, 1 adet 3 Faz 20 kw Solar pompa invertörü, 1 takım 
Kamera ve kayıt sistemi ile GES kurulum alanı tel örgü çevrilmesi.) (Birim fiyat teklif 
cetvelinde belirtilen miktarlar) 

b) Yapılacağı yer   : Ünür Köyü,  Merkez / ÇANKIRI 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı günü izleyen günden itibaren 5 gün 

içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanır. 
d) İşin süresi   : Yer teslimi tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.  

 
3- İhalenin: 

a) Yapılacağı yer :  Çankırı Valiliği – Valilik Toplantı Salonu 1. kat 
b) Tarihi ve saati :  24/06/2020 Çarşamba günü, saat 15:20’de 

 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:  
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta 
adresi, 
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu ayda  
alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir belge, 
4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu  
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu ayda 
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,       
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.3.2. 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 tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile 
noter tasdikli imza beyannamesi. (İhalelere katılmaya, fiyat teklifleri vermeye ve onaylamaya yetkili 
oldukları açıkça belirtilir şekilde olacaktır.) 
4.1.4. İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (ı), (j) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. 
4.1.5.  İhale ilan tarihinden sonra alınmış olan mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş SGK 
prim borcu ve Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili kurumlardan alınan yazılar. 
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen birim fiyat teklif cetveli ve teklif mektubu, 
4.1.7. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat mektubu vereceklerdir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, Birlik Başkanlığımızın Halk 
Bank Çankırı Şubesinde bulunan TR15 0001 2009 6460 0016 0000 55 nolu hesabına yatırılacak ve 
dekontu teklif dosyasına konulacaktır.  
4.1.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname 
4.1.9. İsteklinin İş Ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı 
beyannamesi. 
4.1.10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi odası, Ticaret odası bünyesinde 
bulunan Ticaret Sicili Memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.1.11. ihaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.3 maddesinin (1-2.) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı 
sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere 
sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 
(4.1.10.) maddedeki belgeyi de sunmak zorundadır. 
4.1.12. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: İsteklinin ihale konusu işlerde son 10 yıl içerisinde kamu veya özel 
sektörde gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen, bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt 
edilen ve teklif edilen bedelin %50 si oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin tek sözleşmeye dayalı iş deneyimini gösteren belgeler. 
 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler 
İdare tarafından makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere için kriter belirtilmemiştir 
 
4.3.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri: 
 
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Güneş enerjili içme suyu tesisi yapım işleri, Fotovoltaik GES projeleri, Güneş enerjili içme suyu terfi 
hattı yapım işleri kabul edilecektir. 
Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Elektrik Mühendisliği, 
Elektronik Mühendisliği’dir. Mühendis ve mimarlarda diplomalarını ibraz etmek koşulu ile kamu ihale 
kanununun 62.maddesinin “h” bendinde belirtilen tutar kadar iş deneyimi olduğu kabul edilir. Bu tutar 
tam olarak dikkate alınır. 
 
4.4. Organizasyon Yapısı ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler: 



4.4.1.  Teknik Personel  
İstekli, ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için işin başlamasından geçici kabul tarihine kadar görev 
yapmak üzere 1 adet Elektrik veya Elektronik Mühendisini işyerinde bulunduracaktır. Belirtilen 
özelliklerdeki teknik personelin istekli tarafından imzalanmış listesi sunulacaktır. 
 
5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  
8. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler 
9. İhale dokümanı görüleceği yer; İhale dokümanı Birlik Müdürlüğü Bürosunda ücretsiz görülebilir.  
İhaleye katılmak isteyenler Birlik Başkanlığımızın Halk Bankası Çankırı Şubesinde açılı bulunan 
TR15 0001 2009 6460 0016 0000 55  nolu hesabına 750,00 TL (YediyüzelliTL) TL dosya bedeli 
yatırdıktan sonra dokümanı Birlik Müdürlüğümüzden teslim alabilirler. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Teknik Bilgiler konusunda İl Özel İdaresi (Tarımsal 
Hizmetler Müdürlüğünden) bilgi alınabilir.  
10. Teklifler 24/06/2020 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar Merkez İlçe Köylerine Hizmet 
Götürme Birliği Başkanlığı, Birlik Müdürlüğü Bürosuna teslim edilecektir. Posta, kargo vb. yollarla 
gönderilen teklifler ile son teklif verme saatinden sonra gelen başvurular değerlendirmeye 
alınmayacaktır.  

      11. Teklifler KDV hariç tutar üzerinden verilecektir. 
12. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat teklif şeklinde verecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
13. Her türlü nakliye, sigorta (İlk bir yıl için yüklenici firma tarafından sistemin tamamı için All Risk 
sigortası yaptırılacaktır), montaj giderleri ve montaj malzemeleri ile diğer tüm yasal yükümlülükler ve 
masraflar yükleniciye aittir.  
14. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  30 takvim günü olmalıdır.  
15. Her ne suretle olursa olsun ihale saatine kadar komisyona verilen teklifler geri iade edilmeyecektir. 
16. İhale tarihi itibari ile haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenler bu ihaleye 
katılamazlar. 
17. İhale, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak olup, İdare 
ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
18. İdare, ihale saatinden önce ihaleyi iptal edebilir, iptal nedeniyle idareden herhangi bir hak talebinde 
bulunulamaz.  
19. Birliğimiz 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme 
Birliği İhale Yönetmeliğine tabii olup, 2886 Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunlarına tabii değildir. 
20. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara bu ilanda yer verilmemiştir.  
21. Hakediş ödemeleri; Çankırı Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği tarafından İller 
Bankasına bildirildikten sonra, İller Bankası tarafından vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra 
yüklenicinin hesabına aktarılarak yapılacaktır    

İlgilenenlere ilanen duyurulur. 15.06.2020 
 

  

 
 
 
 

K O M İ S Y O N   B A Ş K A N L I Ğ I  


