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ĠKĠZDERE KAYMAKAMLIĞI 

KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 

 

AÇIK ĠHALE USULU ĠLE ĠHALE EDĠLEN YAPIM ĠġLERĠNDE 

UYGULANACAK TĠP ĠDARĠ ġARTNAME 

 

I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR 

Madde 1- ĠĢ Sahibi Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler                                                                                                                                                                             

1.1-ĠĢ sahibi Ġdarenin;  

      a)Adı: Ġkizdere Ġlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği 

      b)Adresi: Ġkizdere Ġlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği BaĢkanlığı/ĠKĠZDERE                                     

      c)Telefon numarası: 0 (464- 4161708)  

      d)Faks numarası: 0 464-4161708 

      e)Elektronik posta adresi: Mehmet--fm@hotmail.com 

      f)Ġlgili personelinin adı, soyadı/unvanı: Mehmet TERZĠ/ Birlik Müdürü 

 1.2-Ġstekliler, ihaleye iliĢkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak 

suretiyle temin edebilirler. 

Madde 2-Ġhale Konusu ĠĢe ĠliĢkin Bilgiler  

Ġhale konusu iĢin;  

      a) Adı: İkizdere İlçesi KÖYDES projesi kapsamında;Ilıca Ortaköy Başköy Cimil Grup Yolu Asfalt 

Kaplama İnşaatı İşi.Ait Bitümlü Sıcak KarıĢım Asfalt Alım ĠĢi 

      b) Miktarı (fiziki)  türü : 

 

2.400,00 Ton Bitümlü Sıcak KarıĢım Asfalt 

 

       c)Yapılacağı Yer: İkizdere İlçesi KÖYDES projesi kapsamında;Ilıca Ortaköy Başköy Cimil Grup 
Yolu Asfalt Kaplama İnşaatı İşi. 
       d) ĠĢe ait (varsa) diğer bilgiler:  

           Madde 3- Ġhaleye ĠliĢkin Bilgiler  
  a)Ġhale usulü: BĠY 18. maddesine istinaden açık ihale. 

       b)Ġhalenin yapılacağı adres: Ġkizdere Ġlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği  

                                                                                                BaĢkanlığı/ĠKĠZDERE                                     

       c)Ġhale tarihi: 29.06.2017 PerĢembe günü  

       d)Ġhale saati : 10:30’da 

Madde  4-  Ġhale Dokümanın Görülmesi ve Temini                                                                                                                                                  

4.1-Ġhale dokümanı aĢağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek 

olanların, Ġdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

      a)Ġhale dokümanının görülebileceği yer: Ġkizdere Ġlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği 

      b)Ġhale dokümanının satın alınabileceği yer: Ġkizdere Ġlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği 

      c)Ġhale dokümanı satıĢ bedeli (varsa vergi dahil): 250,00-TL 

4.2-Ġhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulası ile birlikte verilir. Ġstekli, ihale 

dokümanını oluĢturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. 

Ġdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluĢturan belgelerin tamamını aslına uygun 

olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmıĢ beyanını alır.  

4.3-Ġstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluĢturan belgelerde yer alan koĢul ve 

kuralları kabul etmiĢ sayılır. 

 

4.4- Ġhale dokümanını oluĢturan belgelerin Türkçe yanında baĢka dillerde de hazırlanıp isteklilere 

satılması halinde, ihale dokümanının anlaĢılmasında, yorumlanmasında ve idare ile istekliler arasında 

oluĢacak anlaĢmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır. 

Madde 5- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati 

5.1-Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati; 

      a)Tekliflerin sunulacağı yer: Kalkandere Ġlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği BaĢkanlığı  

      b)Son teklif verme tarihi (ihale tarihi) : 29.06.2017 PerĢembe günü 

      c)Son teklif verme saati (ihale saati)   : 10:30 
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5.2-Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere Ģahsen verilecek olup, 

posta ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5.3-Ġdareye verilen veya ulaĢan teklifler, bu ġartnamenin 15 inci maddesine göre zeyilname düzenlenmesi 

hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

5.4-Ġhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde, ihale takip eden ilk iĢ gününde 

yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. 

5.5-ÇalıĢma saatlerinin sonradan değiĢmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. 

5.6-Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır. 

Madde 6- Ġhale Dokümanının Kapsamı 
6.1-Ġhale dokümanı aĢağıdaki belgelerden oluĢmaktadır: 

      a)Ġdari Ģartname. 

      b)SözleĢme tasarısı. 

      c)Standart formlar. 

       

6.2-Ayrıca, bu ġartnamenin ilgili hükümleri gereğince Ġdarenin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin 

yazılı talebi üzerine Ġdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasını 

teĢkil eder. 

 6.3-Ġsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir Ģekilde incelemesi gerekir. 

Teklifin verilmesine iliĢkin Ģartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene 

ait olacaktır. Ġhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmaz. 

II- ĠHALEYE KATILMAYA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR 

Madde 7-Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri                                                                                                                                                                      

7.1-Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları 

gerekir: 

a)Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta 

adresi.      

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

1)Gerçek kiĢi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ ilgisine göre 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2)Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile 

kayıtlı olduğuna dair belge, 

c)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

1-Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

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 veya bu hususları tevsik 

eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

d)Bu ġartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda 

olunmadığına iliĢkin taahhütname, 

e)ġekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen teklif mektubu.                                   

f)Bu ġartnamede belirlenen geçici teminat.   
g)ĠĢ deneyim belgeleri; Ġsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde ve yurt dıĢında kamu veya özel sektörde 

sözleĢme bedelinin en az %50 oranında gerçekleĢtirdiği veya % 50 oranında denetlediği veyahut 

yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlerle ilgili deneyimini gösteren ve 

teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyim/bitirme belgesi. 

Sunması zorunludur. Ġhale konusu iĢe denk sayılacak ve idarece kabul edilecek iĢler ve benzer iĢlere denk 

sayılacak Mühendislik ve mimarlık bölümleri ilgili Üniversite bölümlerinden mezun olduklarını 

belgeleyen diplomaların aslını ihale makamına ibraz etmeleri halinde iĢ deneyim belgesi aranmayacak 

olup, mezuniyet belgeleri ile ihaleye katılmaları durumunda diplomaların aslı veya noter onaylı süretlerini 

sunmaları gerekmektedir. 

h)7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen, Ģekli ve içeriği Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde 

düzenlenen yeterlik belgeleri.  

ı)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter 

tasdikli imza beyannamesi. 

i)Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum beyannamesi. 
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j)Bu Ģartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı 

düĢündükleri iĢlerin listesi.  

k)Bu Ģartnamenin 8.1 nci  maddesi istenmesi halinde, “yerli istekli” olunduğuna iliĢkin Yapım ĠĢleri 

Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler.   

l)Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.  

m)Bu ġartnamenin “VI- DĠĞER HUSUSLAR” kısmında istenmesi halinde, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri 

Uygulama Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen belgeler. 

n) Tüzel kiĢi istekli tarafından sunulan iĢ deneyim belgesinin, aynı tüzel kiĢinin yarısından fazla hissesine 

sahip ortağına ait olması halinde sunulacak ĠĢ Deneyim Belgesinin BaĢka Bir Tüzel KiĢiye 

Kullandırılmayacağına ĠliĢkin Taahhütname. 

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

     Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde, (b), (c), (d), (k), (m), (n), (o) ve (p) bentlerinde yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

7.2-Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
1
  

7.2.1 Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ĠSTENMEYECEKTĠR. 

7.3-Mesleki yeterliğe iliĢkin belgeler. 

7.3.1- AĢağıda pozisyonu belirtilen ĠnĢaat Mühendisini yüklenici firma iĢe baĢlama tarihinden itibaren 

iĢin bitim tarihine iĢin baĢında bulundurmayı taahhüt edecektir. Bu hususa dair belgenin ihale dosyasında 

yer alması gerekli olup, Taahhüt edilen personelin iĢin baĢında bulunmaması halinde aĢağıda belirtilen 

günlük cezai iĢlem uygulanacaktır. 

Adet  Pozisyonu Özelliği  

 1- ġantiye ġefi 
 

2- Plent Operatörü 
 

7.4. Belgelerin sunuluĢ Ģekli  
7.4.1-Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmıĢ örneklerini 

vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesi çerçevesinde; 

Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” Ģeklinde 

onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul 

edilecektir. 

7.4.2-Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir Ģerh taĢıması zorunlu olup, sureti veya 

fotokopisi görülerek onaylanmıĢ olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir Ģerh 

taĢıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

7.4.3-Ġstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı 

idarece görülmüĢtür” veya bu anlama gelecek Ģerh düĢülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin 

suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. 

7.4.4-AĢağıda 7.4.5. de belirtilen belgeler dıĢında yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı 

ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki 

Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak, 

Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması SözleĢmesine taraf ülkelerden sağlanan 

ve bu sözleĢmenin 1 nci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaĢesi taĢıması kaydıyla 

belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk DıĢiĢleri Bakanlığı onay 

iĢleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, 

mühür veya damganın tasdik iĢlemini belirli iĢlemlere bağlı tutan hükümler içeren bir anlaĢma veya 

sözleĢme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaĢma veya sözleĢme 

hükümlerine göre yaptırılabilir. 

 

7.4.5-Bu ġartnamede belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde, yurt dıĢından sağlanan resmi 

belgeler ile idarece ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye Cumhuriyeti 

Konsolosluğunca veya Türk DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylı olması Ģarttır. Apostille kaĢesi taĢıyan 

belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylı 

olması Ģartı aranmayan belgelerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması 

zorunludur. 
7.4.6-Bu Ģartnamede isteklilerden Uluslararası Akreditasyon Forumu KarĢılıklı Tanınma AntlaĢmasında 
yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiĢ belgelendirme kuruluĢları tarafından verilen; 
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kalite yönetim sistem belgesi veya çevre yönetim sistemi belgesi istenmesi halinde, bu belgeler ile birlikte 
bu belgeleri düzenleyen kuruluĢların uluslararası kurallara uygun Ģekilde akredite edilmiĢ olduklarının ve 
bu kuruluĢlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün Türk Akreditasyon Kurumundan 
alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde 
bulunduğu yılda alınmıĢ olması zorunludur. Bu belgeler, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti 
Konsolosluğu veya Türkiye’de DıĢiĢleri Bakanlığı onay iĢleminden muaftır. 
Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluĢları tarafından 
verilen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taĢıyan belgeler ve sertifikalar için Türk Akreditasyon 
Kurumundan teyit alınmaz. 
Madde 8- Ġhalenin Yabancı Ġsteklilere Açıklığı    
8.1-Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak giriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Ġsteklilerin, yerli istekli olunduğuna iliĢkin 

Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları 

gerekir.” 

Madde 9- Ġhaleye Katılamayacak Olanlar 

9.1-AĢağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya baĢkaları adına 

hiçbir Ģekilde ihalelere katılamazlar: 

a) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak 

kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına 

giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. 

b) Ġlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 

c) Ġdarenin ihale yetkilileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kiĢiler. 

d)Ġdarenin ihale konusu iĢle ilgili her türlü ihale iĢlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve 

onaylamakla görevli olanlar. 

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen Ģahısların eĢleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye 

kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. 

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile Ģirketleri (bu kiĢilerin yönetim kurullarında 

görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim Ģirketler hariç). 

9.2-Ġhale konusu iĢin danıĢmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu iĢin ihalesine katılamazlar. Bu 

yasak, bunların ortaklık ve yönetim iliĢkisi olan Ģirketleri ile bu Ģirketlerin sermayesinin yarısından 

fazlasına sahip oldukları Ģirketleri için de geçerlidir. 

9.3-Ayrıca; Ġdarenin bünyesinde bulunan veya Ġdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuĢ olursa olsun vakıf, 

dernek, birlik, sandık gibi kuruluĢlar ile bu kuruluĢların ortak oldukları Ģirketler, bu ihaleye katılamazlar. 

9.4-Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dıĢı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. 

Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aĢamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri 

üzerine ihale yapılmıĢsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

Madde 10- Ġhale DıĢı Bırakılma Nedenleri      

10.1-AĢağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dıĢı 

bırakılacaktır: 

a) Ġflas eden, tasfiye halinde olan, iĢleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, 

iĢlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. 

b) Ġflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karĢı borçlarından dolayı mahkeme 

idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. 

c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim 

borcu olan. 

d) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ vergi borcu olan. 

 

e) Ġhale tarihinden önceki beĢ (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm 

giyen.        

f)    Ġhale tarihinden önceki beĢ (5) yıl içinde, Ġdareye yaptığı iĢler sırasında iĢ veya meslek ahlakına 

aykırı faaliyetlerde bulunduğu, Ġdare tarafından ispat edilen. 

g) Ġhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men 

edilmiĢ olan. 

h) Bu ġartname ile Ġdare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi veveya 

sahte belge verdiği tespit edilen. 

i) Bu ġartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. 

j)    Bu ġartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranıĢlarda bulundukları tespit 

edilen. 
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 Madde 11- Yasak Fiil veya DavranıĢlar                                                                                                                                                                     

11.1-Ġhale süresince aĢağıda belirtilen fiil veya davranıĢlarda bulunmak yasaktır: 

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaĢma, irtikap, rüĢvet suretiyle veya baĢka 

yollarla ihaleye iliĢkin iĢlemlere fesat karıĢtırmak veya buna teĢebbüs etmek. 

b) Ġsteklileri tereddüde düĢürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaĢma teklifinde bulunmak veya 

teĢvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranıĢlarda bulunmak. 

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teĢebbüs etmek. 

      d) Ġhalede, kendisi veya baĢkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten yada vekaleten birden 

fazla teklif vermek. 

      e) Bu ġartnamenin 9 uncu maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. 

Madde 12- Teklif Hazırlama Giderleri 

12.1-Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Ġdare, ihalenin 

seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir Ģekilde sorumlu 

tutulamaz. 

Madde 13- ĠĢin Yapılacağı Yerin Görülmesi 

13.1-ĠĢin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek 

için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. ĠĢyeri ve çevresinin 

görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. 

13.2-Ġstekli, iĢin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; iĢyerinin Ģekline ve mahiyetine, iklim Ģartlarına, 

iĢin gerçekleĢtirilebilmesi için yapılması gerekli çalıĢmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü 

ile iĢyerine ulaĢım ve Ģantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiĢ; 

teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara iliĢkin gerekli her türlü 

bilgiyi almıĢ sayılır.    

13.3-Ġdare, istekli veya temsilcilerinden iĢin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu 

kiĢilerin iĢin gerçekleĢtirileceği yapıya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.  

13.4-Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin iĢin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre 

hazırladığı kabul edilir.  

Madde 14- Ġhale Dokümanında Açıklama Yapılması   
14.1-Ġstekliler, tekliflerin hazırlanması aĢamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları 

hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden üç (3) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep 

edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

14.2-Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde Ġdarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale 

dokümanını alan tüm isteklilere iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karĢılığı elden verilir. 

Ġdarenin bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az iki  (2) gün önce tüm isteklilerin bilgi 

sahibi olmalarını sağlayacak Ģekilde yapılacaktır. 

14.3-Açıklamada, sorunun tarifi ve Ġdarenin ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan 

isteklinin kimliği belirtilmez. 

14.4-Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere 

ihale dokümanı içinde verilir.   

  Madde 15- Ġhale Dokümanında DeğiĢiklik Yapılması      

15.1-Ġlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değiĢiklik yapılmaması esastır.  

Madde 16- Ġhale Saatinden Önce Ġhalenin Ġptal Edilmesinde Ġdarenin Serbestliği 
16.1-Ġdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel 

olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale 

saatinden önce Birlik tarafından ihale iptal edilebilir. 

16.2-Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek 

duyurulur. Bu aĢamaya kadar teklif vermiĢ olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. 

16.3-Ġhalenin iptali halinde, verilmiĢ olan bütün teklifler reddedilmiĢ sayılır ve bu teklifler açılmaksızın 

isteklilere iade edilir. 

16.4-Ġhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ġdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. 

16.5- Ġhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir. 

Madde 17- ĠĢ Ortaklığı 
17.1-Birden fazla gerçek veya tüzel kiĢi, iĢ ortaklığı oluĢturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. 

17.2-ĠĢ ortaklığı oluĢturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iĢ ortaklığı yaptıklarına dair pilot 

ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iĢ ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaktır. 

17.3-Ġhalenin iĢ ortaklığı üzerinde kalması halinde, iĢ ortaklığından sözleĢme imzalanmadan önce noter 

tasdikli ortaklık sözleĢmesini vermesi istenecektir.  
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17.4-ĠĢ ortaklığı anlaĢmasında (iĢ ortaklığı beyannamesi) ve sözleĢmesinde, iĢ ortaklığını oluĢturan gerçek 

ve tüzel kiĢilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müĢtereken ve müteselsilen sorumlu oldukları 

belirtilmelidir.   

17.5-ĠĢ ortaklığında pilot ortak en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık 

anlaĢmasında (iĢ ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleĢmesinde gösterilir. 

Madde 18- Konsorsiyum  

18.1-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

Madde 19- Alt Yükleniciler  

19.1-Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

 

      III- TEKLĠFLERĠN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR 

Madde 20- Teklif ve SözleĢmenin Türü ile Kısmi Teklif Verilip Verilmeyeceği
2
 

20.1-Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir 

 20.2- Kısmı Teklif verilmeyecektir. 

 Madde 21- Teklifin Dili 
 

21.1-Teklifi oluĢturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. BaĢka bir dilde 

sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda 

teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.” 

Madde 22- Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi  
22.1-Ġsteklinin teklifini gösteren fiyatlar ve bunların tutarları Türk Parası ile belirtilecektir. SözleĢme 

konusu iĢin ödemelerinde de bu para birimi kullanılır. 

Madde 23- Tekliflerin Sunulma ġekli 

23.1- Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan 

sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi iĢe ait olduğu yazılır. Zarfın 

yapıĢtırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaĢesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı 

veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme Ģartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir 

zarfa konularak kapatılır. DıĢ zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas 

olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu yazılır. 

23.2-Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen 

bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme 

bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kiĢilerce 

imzalanmıĢ olması zorunludur. Bunları karĢılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamıĢ sayılır. Teklif 

mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup 

kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. 

Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler 

reddedilir ve hiç yapılmamıĢ sayılır. 

 23.3-Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karĢılığında komisyon baĢkanlığına 

verilir. Bu saatten sona verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın 

üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kiĢilerde temsile yetkili kiĢiler 

tarafından komisyon baĢkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu 

Ģekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

 23.4- Komisyon baĢkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

Madde 24- Teklif Mektubunun ġekli ve Ġçeriği 

24.1-Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun Ģekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur. 

24.2-Teklif mektubunda;  

      a)Ġhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, 

      b)Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, 

      c)Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, 

      d)Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kiĢilerce imzalanmıĢ 

olması zorunludur. 

24.3-Ortak giriĢim olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı yada yetki 

vereceği kiĢiler tarafından imzalanması gerekir. 
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Madde 25- Tekliflerin Geçerlilik Süresi  
25.1-Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır. Bu 

süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

25.2-  Ġhtiyaç duyulması halinde Ġdare, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar 

uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. Ġstekli, Ġdarenin bu talebini kabul edebilir veya 

reddedebilir. Ġdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade 

edilecektir. 

25.3-Talebi kabul eden istekli, teklif ve sözleĢme koĢulları değiĢtirilmeksizin, geçici teminatını kabul 

edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata iliĢkin hükümlere uydurmak 

zorundadır. 

25.4-Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır; iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya 

imza karĢılığı elden teslim edilir. 

Madde 26- Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar 

26.1-Ġsteklilerin sözleĢmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, 

resim, harç ve benzeri giderler ile ulaĢım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahildir.  

26.2-(26.1) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artıĢ olması yada benzeri yeni gider kalemleri 

oluĢması hallerinde, istekliler tarafından teklif edilen fiyatın bu tür artıĢ yada farkları karĢılayacak payı 

içerdiği kabul edilir; yüklenici, söz konusu bu artıĢ ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde 

bulunamaz. 

26.3-Ancak, sözleĢme konusu iĢin bedelinin ödenmesi aĢamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), 

ilgili mevzuatı çerçevesinde Ġdarece yükleniciye ayrıca ödenir. 

Madde 27- Geçici Teminat 
27.1- Ġstekliler teklif ettiği bedelin % 3 ünden az olmamak kaydıyla kendi belirleyeceği tutarda geçici 

teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin 

teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılır. 

27.2-Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih 30 

(otuz) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

27.3-Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, Ġdare tarafından istenilen katılma 

Ģartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

Madde 28- Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler 

28.1-Teminat olarak kabul edilecek değerler aĢağıda sayılmıĢtır: 

      a)Tedavüldeki Türk Parası. 

      b)Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları. 

      c)Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen Devlet Ġç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen 

belgeler. 

28.2-Teminat mektupları dıĢındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Teminatların mali 

hizmet yetkilisine verilmesi zorunludur 

28.3-Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiĢtirilebilir 

28.4-Her ne suretle olursa olsun, birlik tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 

konulamaz. 

Madde 29- Geçici Teminatın Teslim Yeri 

29.1-Teminat mektupları, teklif zarfının içinde ihale komisyonuna sunulur. 

29.2-Teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırılması ve 

makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. 

Madde 30- Geçici Teminatın Ġadesi 

30.1- Ġhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra mali hizmet yetkilisine teslim 

edilir. En avantajlı ikinci teklif verenin geçici teminatı da sözleĢme imzalanana kadar idarece tutulur. 

Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. 

30.2- Ġhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleĢmeyi 

imzalaması halinde iade edilir. 

 

 

 

 

 

 

IV- TEKLĠFLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE SÖZLEġME YAPILMASINA 

ĠLĠġKĠN HUSUSLAR 
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Madde 31- Tekliflerin açılması, değerlendirilmesi ve ihale kararları 

31.1- Teklifler, ihale Ģartnamesinde belirtilen ihale saatine kadar birliğe verilir. Ġhale komisyonunca, 

tekliflerin alınması ve açılmasında aĢağıda yer alan usul uygulanır: 

31.1.2-Ġhale komisyonunca ihale Ģartnamesinde belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiĢ olduğu 

bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye baĢlanır. 

31.1.3-Ġhale komisyonu teklif zarflarını alınıĢ sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde 

isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi iĢe ait olduğu, ihaleyi 

yapan birliğin açık adresi ve zarfın yapıĢtırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya 

kaĢelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek 

değerlendirmeye alınmaz. 

31.1.4- Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınıĢ sırasına göre açılır. Ġsteklilerin 

belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı 

kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin 

tekliflerinin değerlendirme dıĢı bırakılmasına karar verilir. Bu iĢlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve 

teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine 

geçilir. 

31.1.5- Bu aĢamada, isteklilerin ihale konusu iĢi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine 

ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen Ģartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı 

belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılır. 

      31.1.6  Uygun bulunan teklifler incelenerek; 
 a) Ġhalenin yapıldığı, ancak ihale yetkilisinin onayına bağlı kaldığı, 

 b) Ġhalenin yapılmadığı, hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar 

özeti halinde yazılarak, komisyon baĢkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve bu durum hazır bulunanlara 

bildirilir. 

Madde 32- Uygun bedelin tespiti 

32.1- Açık ihale usulünde, eksiltmelerde ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin 

üzerinde bırakılır.  

32.2- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düĢük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün 

olmadığı durumlarda; iĢletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi 

kriterler dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. 

32.3- Açık ihale usulünde, artırmalarda uygun bedel; yaklaĢık maliyetten aĢağı olmamak üzere teklif 

edilen bedellerin en yükseğidir. 

Madde 33 -Tekliflerin aynı olması 

33.1- Birkaç istekli tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif verildiği ve bunların da uygun bedel 

olduğu anlaĢıldığı takdirde, bu oturumda ekonomik açıdan en avantajlı teklifte bulunan isteklilerin hazır 

olması halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan ekonomik açıdan en avantajlı 

teklif verene ihale yapılır. 

Madde 34- Komisyonların ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması 

34.1- Ġhale komisyonu, zorunlu hallere münhasır olmak üzere gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttir. Birliklerin ihaleyi yapmama kararı kesindir. 

34.2- Ġhalenin yapılmaması halinde bu durum, birlik merkezinin bulunduğu yerde uygun vasıtalarla ilan 

edilir. 

Madde 35- Ġhalenin Karara Bağlanması 

35.1-Ġhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ihale yetkilisince karar tarihinden itibaren en geç 

beĢ iĢgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. Bu süreye ihalenin yapıldığı gün dahil değildir. 

35.2-.Ġhale yetkilisince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. 

Madde 36- KesinleĢen ihale kararlarının bildirilmesi 

36.1- Ġhale yetkilisince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç üç iĢgünü içinde, 

üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektupla 

tebligat adresine postalanır. 

36.2- Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. 

36.3- Ġhale kararının ihale yetkilisince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı Ģekilde bildirilir. 

36.4- Ġhale kararları, birlik binasında uygun vasıtalarla duyurulur. 

Madde 37 -Yazılı teklif istenmesi 

37.1- Açık ihale usulü ile yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım iĢlerinin ihalelerinde, teklif mektubu 

ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu 

durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak 

yenilemelerini isteyebilir.  
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37.2- Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en düĢük tekliften daha düĢük teklif vermeleri 

gerekmekte olup, bu teklifi veremeyen istekli ihaleden çekilmiĢ sayılır. Bu aĢamada verilen en düĢük 

teklif komisyonca uygun bedel kabul edilebilir. Ġstekliler yazılı olarak oluĢan en düĢük tekliften daha 

düĢük teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir. 

 

 Madde 38- SözleĢmeye Davet 

38.1-KesinleĢen ihale kararının tebliğ tarihini izleyen günden itibaren beĢ gün içinde, üzerine ihale kalan 

istekliye, tebliğ tarihini izleyen beĢ gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleĢmeyi imzalaması 

hususu imza karĢılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle 

bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. 

Madde 39- Kesin Teminat 

39.1-Taahhüdün, sözleĢme ve Ģartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak 

amacıyla, sözleĢme yapılmasından önce yükleniciden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle  

teyit yazısı ile birlikte teklif ettiği bedelin yüzde altı (% 6) oranında kesin teminat alınır.  

39.2- Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiĢtirilebilir 

39.3-Ġhale üzerinde kalan isteklinin iĢ ortaklığı olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık 

oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karĢılanabilir. 

Madde 40- SözleĢme Yapılmasında Ġsteklinin Görev ve Sorumluluğu 

40.1-Ġhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin 

teminatı 40 ıncı maddedeki süresi içinde vererek sözleĢmeyi imzalamak zorundadır. SözleĢme 

imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Yüklenicinin bu zorunluluğa uymaması halinde, 

protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın geçici teminatı birliğe gelir kaydedilerek ihale 

iptal edilir. 

Madde 41- SözleĢmeye davet 

41.1-  KesinleĢen ihale kararının tebliğ tarihini izleyen günden itibaren beĢ gün içinde, üzerine ihale kalan 

istekliye, tebliğ tarihini izleyen beĢ gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleĢmeyi imzalaması 

hususu imza karĢılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle 

bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır 

41.2-Ġdare tarafından ihale dokümanında yer alan Ģartlara uygun olarak hazırlanan sözleĢme, ihale 

yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır. 

41.3-Yüklenicinin iĢ ortaklığı olması halinde, sözleĢme bütün ortaklar tarafından imzalanır. 

41.4-SözleĢmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer sözleĢme giderleri yükleniciye aittir. 

                  V- SÖZLEġMENĠN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR 

Madde 42- Ödeme Yeri ve ġartları 
42.1-Yüklenicinin hakediĢi Kalkandere Ġlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Saymanlığınca ödenecektir. 

42.2-HakediĢlerin düzenlenmesi, tahakkuku, yapılacak kesintiler ve ödenmesine iliĢkin hükümler 

sözleĢme tasarısında yer almaktadır. 

42.3-Yüklenici yapım iĢi için sözleĢmede belirtilen ödenekleri iĢ programına uygun Ģekilde imalat 

ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır. 

 42.4-Yüklenici, sözleĢme bedelini aĢmamak Ģartıyla, iĢ programına nazaran daha fazla iĢ yaptığı taktirde, 

fazla iĢin bedeli ödenek imkanları dahilinde ödenir. 

42.5- Ödemeler 2017 yılında Maliye Bakanlığı tarafından tahsis edilen ve birliğimize aktarılacak ödenekler 

kapsamında idarece düzenlenecek hakediĢler çerçevesinde yükleniciye idarenin uygun gördüğü 

zamanlarda ödeme yapılacaktır. ĠĢin Geçici kabulü yapıldıktan sonra (ödemeler Türk Lirası ödenecektir.) 

Köylere Hizmet Götürme Birliği Ġhale Yönetmeliğinin 45.maddesi gereğince hiçbir  ad altında fiyat farkı 

ödenmeyecektir. 

 Madde 43- Avans Verilmesi, ġartları ve Miktarı  

43.1-Avans Verilmeyecektir. 

Madde 44- Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma ġartları  

44.1-Yükleniciye fiyat farkı ödenmeyecektir. 

 

Madde 45- ĠĢe BaĢlama ve ĠĢ Bitirme Tarihi 

45.1-SözleĢmenin imzalandığının (SayıĢtay tesciline tabi iĢlerde ise bu tescilin yapıldığının) Ġdare 

tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren  

5 (beş)  gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

45.2-ĠĢin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 30 (otuz gün) takvim günüdür. 
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Madde 46- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve ġartları 

46.1-Mücbir sebep olarak kabul edilen aĢağıdaki hallerde süre uzatımı verilir: 

 a)  Doğal afetler. 

 b)  Kanuni grev. 

 c)  Genel salgın hastalık. 

 d)  Kısmi veya genel seferberlik ilanı. 

 e)Gerektiğinde Bakanlık tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 

46.2-Süre uzatımı verilmesi, sözleĢmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, birlik tarafından 

yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir 

kusurdan ileri gelmemiĢ olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu 

engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiĢ bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 

yirmi gün içinde yüklenicinin birliklere yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından 

belgelendirilmesi zorunludur. 

Madde 47- SözleĢmede belirtilen iĢin artıĢ ve azalıĢı 

47.1– Mal ve hizmet alımlarıyla yapım iĢlerine ait sözleĢmenin uygulanması sırasında sözleĢmede 

öngörülmeyen iĢ artıĢı veya azalıĢı zorunlu hale gelirse, yüklenici, sözleĢme bedelinin %30’u oranına 

kadar olan değiĢikliği, süre hariç, sözleĢme ve Ģartnamesindeki hükümlere göre yapmakla yükümlüdür. 

47.2- Ġlçe köylere hizmet götürme birliklerinde; il valisinin izniyle, Merkez ilçe köylere hizmet götürme 

birliklerinde ise; ĠçiĢleri Bakanının izniyle sözleĢme bedelinin %30’u aĢan oranında iĢ artıĢı veya iĢ 

azalıĢı yapılabilir. 

47.3- Her halükarda, sözleĢmede belirtilen iĢ artıĢı ihale bedelini aĢamaz. 

Madde 48- Gecikme Halinde Alınacak Cezalar  

48.1-SözleĢme konusu iĢin, sözleĢmesinde öngörülen süreye göre tamamının bitirilememesi halinde, 

gecikilen her takvim günü için, sözleĢme bedelinin 0,0006(Onbindealtı) oranında gecikme cezası kesilir. 

Madde 49- ĠĢ ve ĠĢyerinin Sigortalanması 

      49.1-Yüklenici, iĢyerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iĢ ve hizmet makineleri, taĢıtlar, tesisler ile 

yapılan iĢin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre iĢe baĢlama tarihinden kesin kabul tarihine 

kadar geçen süre içinde oluĢabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler 

ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karĢı Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde 

“all risk” sigorta yaptırmak zorundadır.   

Madde 50- Denetim, muayene ve kabul iĢlemleri 

50.1- Teslim edilen mal, hizmet veya yapım iĢinin muayene ve kabul iĢlemleri, tip idari Ģartname-

sözleĢme, ek teknik Ģartname ile teknik kontrollerce hazırlanan plan ve projedeki hususlarda dikkate 

alınmak suretiyle,  Birlik BaĢkanlığı tarafından görevlendirilen personeller veya Birliğimiz ve Ġl Özel 

Ġdaresinde görevli mühendis/tekniker/ teknisyenlerden oluĢturulacak Geçici ve Kesin Kabul 

Komisyonlarında görevlendirilen personellerden kurulan komisyonlar tarafından yapılacaktır. Mal veya 

yapılan iĢ yüklenici tarafından birliğe teslim edilmedikçe muayene ve kabul iĢlemleri yapılamaz. Bu 

Ģartnamede yapım iĢine ait iĢlerle ilgili belirtilmeyen hususların olması halinde Yapım ĠĢleri Genel 

ġartnamesi hükümleri geçerlidir. ĠĢin geçici kabul tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kesin kabul 

iĢlemi yapılamaz. Kesin kabul iĢlemlerinde bir olumsuzluk yoksa Sosyal Güvenlik Kurumu Ġl 

Müdürlüğünden ĠliĢiksiz belgesinin birliğimize ibraz edilmesi halinde teminat yükleniciye iade edilir. 

Madde 51- AnlaĢmazlıkların Çözümü 

57.1-SözleĢmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte doğacak ihtilaflar ile SözleĢmenin 

uygulanmasından doğacak ihtilaflar çözümünde Yerel Mahkemeler yetkili kılınacaktır.  
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