
 İHALE İLANI 
KIBRISCIK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 

 
ON BİN OKUL PROJESİ  ödenekleri Kapsamında; BOLU İLİ KIBRISCIK İLÇESİ ŞEHİT 

SÜLEYMAN TOMBAK İLKOKULU ONARIM İŞİ  açık ihale  usulü ile İhale edilecektir. 
  
1-İdarenin  

a) Adresi :Karadoğan Mah. Bolu Cad. No:1 Hükümet     
 Konağı -KIBRISCIK/BOLU 

b) Telefon ve faks numarası :0 374 441 22 10 – 441 22 11 
c) Elektronik posta adresi  :- 

2-İhale konusu hizmetin/işin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Projesi Bolu İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan. 

Onarım İşi, sınıfa dönüştürülen 2 katın tavan ve duvar 
boyaları yenilenecek, merdiven kovaları boyası, İdare ve 
öğretmen odası laminant parke, okul giriş saha betonu, 
spor salonu önü kilit parke, işi (Projesine uygun olarak) 
 

b) Yapılacağı yer :Kıbrıscık İlçe Merkezinde bulunan Şehit Süleyman 
TOMBAK İlkokulu Onarım işi (Projede belirtilen) 

c) İşin süresi :09 Eylül 2022 tarihine kadar işler kabule hazır hale 
getirecektir. 

3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer :Kıbrıscık Kaymakamlık Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati :17.08.2022 Çarşamba Günü Saat 14:00  

                                 İmalatın cinsi                                  Brim     Miktar 

1  Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. 
(0,00-51,50 m arası) m² 1.117,200   

2  Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç 
cephe) m² 998,000   

3  Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması 
(iç cephe) m² 2.495,000   

4  Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı 
su bazlı boya yapılması (dış cephe) m² 1.117,200   

5  
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 
20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi 
(beton nakli dahil) 

m³ 60,000   

6  Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil) m² 210,000   

7  Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m² (10,000 kg/m² 
dahil) Ton 10,000   

8  8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme 
kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) m² 600,000   

 
       Teklifler ihale saati öncesine kadar Kıbrıscık İlçe Özel İdare Müdürlüğü Odası Köylere Hizmet Götürme 
Birliği yetkililerine istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından, ulaştırılacaktır. 
Bu saatten sonra müracaat edenler ihaleye iştirak edemeyeceklerdir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif 
verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

4-  İhaleye katılanların teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgelerin yeterlik kriterleri: 

a)İhale dokümanında verilen belgeler teklif sahibince ihale zarfına onaylanarak konulacaktır.  
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;  

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, 
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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, 
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
2) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi kaydı. 

d) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,  
e)Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici 
teminat mektupları dışındaki teminatların Birlik Saymanlığına veya Birlik Saymanlığı hesaplarına yatırıldığını 
gösteren makbuzlar,  



f) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin 
bilgi ve/veya belgeler 
k) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı 
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  
l) İlan tarihinden geriye doğru son 5 (beş )  yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ve İstekli tarafından teklif 
edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin Bina işleri vb. işleri yaptığına dair iş 
deneyim belgesinin sunulması gerekir.  
m) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek 
zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm 
çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" 
şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de 
kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet 
sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı 
sunulabilir.  
n) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunludur. 
o) İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek 
şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.  
 
6- Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olarak verilecektir.  

7 – İhaleye katılamayacaklar olanlar: 
7.1. Konsorsiyumlar ihale teklif veremezler. 
7.2. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 11. maddesi kapsamında olanlar. 
7.3. 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 12. maddesi 
kapsamında olanlar. 

8 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar: 
8.1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 10. maddesi kapsamında olanlar. 
8.2. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 17. maddesi kapsamında olanlar. 
8.3. 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesi 
kapsamında olanlar. 
9-  Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.  
9.1.  Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Birliğin ihaleyi yapmama 
kararına itiraz edilemez. Birlik İhaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 
9.2. İhale komisyonu kararı sonrası, Birlik Başkanı/İhale Yetkilisi verilmiş olan bütün teklifleri reddederek 
ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Birlik bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına 
girmez. Birliğin bu işleminden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. 
 9.3. İhale iptal gerekçesi ihaleye teklif verenlere ayrıca bildirilir. 
 
10 -İhale dokümanı Kıbrıscık İlçe Özel İdare Müdürlüğü odasında görülebilir ve 500,00 (Beşyüz) TL. karşılığı 
aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
 
11-İstekliler tekliflerini anahtar teslim götürü bedel vereceklerdir ve ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye 
anahtar teslim götürü bedel sözleşme düzenlenecektir. 
 
12-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.  
 
13- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.  
 
14-Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 takvim günü içinde yer teslimi yapılacaktır.  İşin bitirilme tarihi 
( okullar açılmadan 09.09.2022 tarihine kadar) İş bu süre zarfında kabule hazır hale getirilecektir. İş yılı 
içinde mutlaka bitirilecektir. Yılı içinde bitmeyen işten dolayı geçmiş yıllara ait vergi yüklenici tarafından 
ödeneceği ihaleye girmesiyle kabul edilmiş sayılır. 
 

İlan olunur. 
 
 
Kıbrıscık Köylere Hizmet Götürme Birliği 


	İHALE İLANI

