
 

 

T.C. 

KARS VALİLİĞİ 

MERKEZ İLÇE VE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 

 

İHALE İLANI 

 

(İHALE KAYIT NO:2018/11) 

 

40 W Güneş Enerjili ORP Kontrollü Klorlama Cihazı Alım İşi, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. 

maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

1-İdarenin  

a) Adresi 
: Kars İli Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği- Hükümet Konağı    

  Kat:3 Merkez/KARS 

b) Telefon ve faks numarası : 0474 223 10 02-212 11 74 - Faks: 0474 223 10 09-212 30 13 

  

2-İhale konusu işin  

a) Niteliği, türü, miktarı : Mal Alımı, 202 Adet  

 

b) Malzemelerin teslim edileceği yer 

: Kars Merkez; Akbaba, Akdere, Alaca, Arazoğlu,  Atayurdu, Ayakgedikler, Bayraktar, 

Bekler, Boğazköy, Borluk, Bozkale, Büyük Boğatepe, Çerme, Çığırgan, Davulköy, 

Derecik, Esenkent, Eşmeyazı, Gelirli, Güdeli, Hacıhalil, Küçük Boğatepe, Karacaören, 

Karaçoban, Karakaş, Küçük Pirveli, Kocabahçe, Külveren, Maksutcuk, Oğuzlu, 

Ortagedikler Ölçülü, Soylu, Söğütlü, Tazekent, Tekneli, Üçbölük, Verimli, Yağkesen, 

Yalçınlar, Yalınkaya, Yılanlı ve Yücelen Köyleri. 

Kars Akyaka; Akbulak, Büyük Durduran, Camuşlu, Çetindurak, Esenyayla, Geçit, 

Hacıpiri, İbiş, Kalkankale, Karahan, Kayadöven, Sulakbahçe, Süngüdere ve Şahnalar 

Köyleri. 

Kars Arpaçay; Akçalar, Akmazdam, Arslanoğlu, Aydıngün, Bacıoğlu, Bardaklı, 

Bozyiğit, Burcalı, Carcı, Carcıoğlu, Çanaksu, Değirmenköprü, Gediksatılmış, Göldalı, 

Gönülalan, Gülyüzü, Hasancavuş, Karakale, Kakaç, Karaurgan, Kardeştepe, Kıraç, 

Koçköy, Kuyucuk, Kuzgunlu, Küçük Çatma, Mezcitli, Meydancık, Okçuoğlu, Söğütlü, 

Taşbaşı, Taşdere, Taşköprü, Taşlıağıl, Telek, Tepecik ve Tepeköy Köyleri. 

Kars Kağızman; Akçay, Akyayla, Altungedik, Böcüklü, Taşbilek, Taşburun, Ülker ve 

Yağlıca Köyleri. 

Kars Sarıkamış; Akkoz, Akören, Alisofu, Altınbulak, Armutlu, Asbboğa, Aşağı 

Sallıpınar, Balabantaş, Balıklı, Başköy, Belencik, Beşyol, Boyalı, Bozat, Çardakçatı, 

Çatak, Çolaklı, Eşmeçayır, Hamamlı, Handere, İnkaya, Karapınar, Karaurgan, 

Kayalıboğaz, Kazantaş, Kazıkkaya, Koçoğlu, Kozan, Köroğlu, Odalar, Ortakale, 

Parmakdere, Sırataşlar, Sırbasan, Süngütaşı, Şehitemin, Şehithalit, Taşlıgüney, Topkaya, 

Uzungazi, Yarkaya, Yayıklı, ve Yukarı Sallıpınar Köyleri. 

Kars Selim; Akyar, Aşağı Damlapınar, Aşağı Kotanlı,Yukarı Kotanlı, Çaybaşı, Başköy, 

Bayburt, Baykara, Bozkuş, Bölükbaş, Büyükdere, Cavlak, Darboğaz, Dölbentli, Eskigazi, 

Eskigeçit, Gürbüzler, Iğdır, Kamışlı, Karaçayır, Karahamza, Katranlı, Kaynarlı, Kekeç, 

Kırkpınar, Koşapınar, Laloğlu, Mollamustafa, Ortakale, Söğütlü, Tozluca, Tuygun, 

Yanlızçam, Yassıca, Yenice, Yeşiltepe,  Yolgeçmez ve Yukarı Damlapınar Köyleri. 

Kars Susuz; Aynalı, Büyük Çatak, Çamçavuş, Çığrıklı, Doyumlu, Ermişler, Gölbaşı, 

İncilipınar, Kalecik, Kalepınar, Kayadibi, Kayalık, Keçili, Kırkpınar, Kiziroğlu, Kurugöl, 

Taşlıca, Yaylacık ve Ortalar Köyleri.  

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip işe başlanacaktır.  

d) Sözleşmenin Süresi/İşin süresi 

e) Malzemelerin teslim süresi 

:İşe başlama tarihinden itibaren 27 (Yirmi Yedi) aydır. 

:Sözleşme tarihinden itibaren de teknik, idari şartname ve sözleşme hükümlerine göre 90 

(Doksan)  takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Kars Valiliği Kar Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati 
: 24/05/2018 Perşembe günü - Saat 14.30 

 

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 Belgesi; 

4.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili 

Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya 

ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 yönetimdeki görevlileri 

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.1.4-Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11’inci maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı 

taahhütname. 

4.1.5-Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.6-Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.7-İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 



 

 

4.1.8-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.9-İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.10-İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 ve 4.1.3 maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.  

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli 

aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:  
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.  

(İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren 

belgelerden birini sunması yeterlidir.) 

4.2.2. İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:  

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün 

deneyim belgesi, 

ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve 

aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 

 

Yukarıdaki imalatçı olduğunu gösteren belgelerden herhangi birinin teklif zarfında sunulması yeterlidir. 

 

Aday veya isteklinin imalatçı olmaması durumunda üretici firma tarafından teknik şartnamelerde istenilen ürünlerin satışında yetkili satıcı 

olduğunu gösterir belgenin sunulması zorunludur. 

 

4.2.3. Tedarik edilecek malların varsa numuneleri, katalogları teklif kapsamında sunulacaktır. 

4.2.4. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya 

faaliyet belgesi veya belgeler: 

4.2.4.1.Kullanılacak Klorlama Cihazı, komple parçalarıyla beraber ilgili CE ya da TSE belgelerinin en az birine sahip ve 2 (iki) yıl garantili 

olmalıdır. Bu belgeler ihale dosyasıyla beraber idareye sunulacaktır. 

4.2.4.2.Dozaj pompası, üreticisi veya temsilcisinin TS EN İSO 9001: 2008 ve/veya TS EN İSO 9001: 2015 belgesiyle ihale dosyasında 

idareye sunulacaktır. 

4.2.4.3.Tankların içerisinde bulunacak klor teknik şartnamenin ilgili bölümünde belirtilen özellikleri sağlayacaktır. İhaleye katılacak firmalar 

“sodyum hipoklorit” teknik özelliklerini belirtir tüm dokümanları (MSDS-Malzeme Güvenlik bilgi Formu ve Sağlık Bakanlığı İçme ve 

Kullanma Suyu Biosidal Ürün Ruhsatı) ihale dosyasıyla beraber idareye sunulacaktır. 

4.2.4.4.Sistemde kullanılan ürünlerin 10 yıl yedek parça taahhüt garantisi alınacaktır. Üretici veya İthalatçıdan alınan Taahhüt Belgesi, ihale 

dosyasıyla beraber idareye sunulacaktır. 

4.2.4.5.Güneş paneli, TÜV-CE-ISO-TSE sertifikalarımdan en az birine sahip olmalıdır. 

4.2.4.6.Solar Şarj Ünitesi, TÜV-CE-ISO -TSE sertifikalarından en az birine sahip olmalıdır. 

4.2.4.7.Solar Akü TÜV-CE- ISO - TSE sertifikalarından en az ikisine sahip olmalıdır. 

4.2.4.8. Yüklenici firma ISO 14001:2015 (Çevre Yönetim sitemi), OHSAS 18001:2007 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, 9001:2015 

( Kalite Yönetim Sistemi ) belgelerine sahip olmalıdır. Bu belgeler ihale dosyası ile birlikte idareye sunulacaktır. 

5-İhale dokümanları Kars Valiliği Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliğinde ücretsiz olarak görülebilir. Kars Valiliği Merkez 

İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliğine ait Halk Bankası Kars Şubesindeki TR69 0001 2009 4800 0005 0000 16 nolu hesabına ihale 

dokümanı satış bedeli olan 1.000,00 (BİN) TL yatırılarak aynı adresten ihale dokümanı satın alınabilir. 

6-Teklifler 24/05/2018 tarihinde saat 14.30’a kadar bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından Kars 

Valiliği Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak 

teklif verilmeyecek olup bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

7-İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır.  
8-İstekliler KDV hariç fiyat teklifi vereceklerdir. 

9-İstekliler teklif bedelinin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır. 

11-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorunda olup noter onaylı 

belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz 

edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

12-İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personeli tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama 

gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini idarece uygun görüldüğü takdirde tekliflerine ekleyebilirler. 

13-İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli isteklilere açıktır. 

14-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. İş ortaklığı ihaleye teklif verebilir. 

15-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

16-İhale Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

17-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.    

18-İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilmemiştir. 

  

İlanen Duyurulur. 

 

 

Serdar DEMİRHAN 

Vali a. 

Vali Yardımcısı  

Birlik Müdürü 


