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POLATELİ  İLÇESİ  MUHTELİF KÖYLERE 1.KAT SATHİ KAPLAMA    

                                                  YAPILMASI  İŞİ HALE İLANI 

 

          Polateli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından Polateli İlçesi Muhtelif 

Köylerine 1.Kat Sathi Kaplama Yapılması İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale 

Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

1. İdarenin : 

Adı            : Polateli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 

Adresi      : Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulv.No:8 Polateli/KİLİS  

Telefonu : 0 348 725 10 26   (ihale dökümanı özel idareye teslim edilecek) 

 

2. İhale konusu işin;  

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Polateli İlçesi Muhtelif Köylerine 1.Kat Sathi kaplama Yapılması İşi  

İşin Adı: Kilis İli Polateli İlçesi Muhtelif Köylere 1.Kat Sathi Kaplama Yapılması İşi 

S.No İş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi  Miktarı 
Teklif Edilen 

Birim Fiyat 

Tutarı 

(TL) 

1 4300/1 
Bitümün Bedeli AC-160/220 (Asfalt) (Nakliye dahil)  

Ton 35,7   

2 4300/2 
Bitümün Bedeli MC-30 malzemesi (Astar) (Nakliye dahil)  

Ton 39,168   

3 KGM/08.007/K-1 
Makine ile Kum ve Çakıl Yıkanması  

m³ 357   

4 KGM/60.200 
Soğuk yol çizgi boyası ile yol çizgilerinin çizilmesi (Makina 

ile)  m² 1530   

5 KGM/6100/3 
Plent-Miks Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı 

ile) (Nakliye dahil)  Ton 8680,2   

6 KGM/6540 
Bir Tabaka Astarlı Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması (Tip-1) 

(Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile)  da 23,8   

Toplam Tutar (KDV Hariç)      

b ) Teslim Yeri  : Polateli İlçe Muhtelif köy yolları  

c ) Teslim Tarihi  : Sözleşme İmzalanmasına müteakip 3 Takvim günü içerisinde yer teslimi 

yapılarak işe başlanacak olup, işi süresi 15 (onbeş) takvim günüdür. 

  

      3. İhalenin  

a ) Yapılacağı Yer                : Kilis İl Özel İdaresi Öncüpınar Mah. Çevre Yolu üzeri KİLİS   

b ) Tarihi ve Saati                : 08 /11 / 2022  Salı  günü saat  10:30  

c) Komisyon Toplantı Yeri : Toplantı Salonu 

 

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

4. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta 

adresi.      

5. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi;  
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5.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı 

olduğunu gösterir belge,  

5.2. 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,  

6. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

6.1.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

6.2. 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, 

7. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

8. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

9. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

10. 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 belge.  

11.  Benzer iş olarak asfalt yol yapım, sathi kaplama işleri benzer iş olarak 

değerlendirilecektir. 

12. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

13. İhale yerli isteklilere açıktır. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır.  

14. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;  

14.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve bedelsiz aynı adresten temin 

edilebilir.  

15. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhalenin Yapılacağı adres olan Kilis İl Özel İdaresi 

Öncüpınar Mah. Çevre yolu üzeri KİLİS adresinde bulunan Toplantı Salonuna elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 

saatinden sonra posta ile gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

16. İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

17. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

18. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

19. İhaleye katılacak olan istekliler ihale dokümanını 500,00.-TL (BEŞYÜZ TL) bedel 

karşılığında satın almak zorunda olup, dokümanın satın alındığına dair makbuzu ihale 

dosyasında komisyona sunacaklardır.   

19. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

 

İlan Olunur. 

 

 

 

 

         


