
İHALE İLANI 
T.C.

KEMER KAYMAKAMLIĞI 
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından

Kemer Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı Kemer Köylerinde Kullanılmak Üzere 
Çocuk Oyun Parkı, Kamelya Alımı ve Montaj Yapım İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale 
Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 
yer almaktadır:

1 BİRLİĞİN
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet 
adresi (varsa)

: Hükümet Konağı Kemer/Burdur 
: 0 248 511 2222 -0  248 511 2246 
: kaymakamlik@kemer.gov.tr 
: burdurkemer.gov.tr

2 -  İHALE KONUSU YAPIM İSİNİN
a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

: Malzeme Alımı ve Montaj Yapımı İşi,
5 Adet Çocuk Oyun Grubu, 5 Adet Tahterevalli Grubu, 3 Adet 
Çatılı Kamelya, 7 Adet Piknik Masası, 10 Adet Bank 10 Adet 
Çöp Kovası Alımı, Nakliye ve Montaj Yapım işi 
:Kemer İlçesi Köylerinde
: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 10 ( On ) gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
: Yer tesliminden itibaren 15 (Onbeş gün ) takvim günüdür

3 - İHALENİN
a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: Kemer İlçesi Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu -  
Kemer/Burdur
: 06/10/2022 Perşembe saat 14:00

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; ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasına ve Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel Kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, İhaleye 
ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 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, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son 
durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.4. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a),(b),(c),(ç)(e),(f) ve (ğ) 
bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
4.1.8. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından 
fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.1.9. Tüzel kişi istekli tarafından sunula* iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine 
sahip ortağına ait olması halinde supulaccjk iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırmayacağına 
ilişkin taahhütname, h
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4.1.10, Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter 
tasdikli imza beyannamesi.
4.1.11, Vergi borcu yoktur belgesi
4.1.12, SGK. Borcu yoktur belgesi
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 deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya 
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu 
serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli 
kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi
c) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş Kapasite Raporu
d) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin 
Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik ürün deneyim belgesi
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca 
düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.3. Satış Sonrası Servis Bakım ve Onanma İlişkin Belgeler
TS. 21227 Hizmet Yeterlilik Belgesi sunulan ürün uygunluk belgesi. Türk Standartları Enstütüsü Kurumundan 
veya Türkak onaylı akredite edilmiş kurumlardan alınmış olmalıdır. İhale Dosyası ile birlikte idareye teslim 
edilecektir.
4.3.4 Standarda ilişkin belgeler:
ÇOCUK OYUN GRUBU İÇİN;
TS EN 1176-1 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları ) Sunulan 
ürün uygunluk belgesi Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya TÜRKAK onaylı akredite edilmiş 
kurumlardan alınmış olmalıdır. İhale dosyası ile birlikte idareye teslim edilecektir. TS EN 1176-2 ( Oyun 
Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları ) Sunulan ürün 
uygunluk belgesi Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya TÜRKAK onaylı akredite edilmiş 
kurumlardan alınmış olmalıdır. İhale dosyası ile birlikte idareye teslim edilecektir.
TS EN 1176-3 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3: Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney 
Metotları ) Sunulan ürün uygunluk belgesi Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya TÜRKAK onaylı 
akredite edilmiş kurumlardan alınmış olmalıdır. İhale dosyası ile birlikte idareye teslim edilecektir.
TS EN 1176-6 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve 
Deney Metotları )Sunulan ürün uygunluk belgesi Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya TÜRKAK 
onaylı akredite edilmiş kurumlardan alınmış olmalıdır. İhale dosyası ile birlikte idareye teslim edilecektir. 
Tahterevalli 2 Yıl garantili ve TS standartlarına uygun olacaktır.
Banklar TS EN 7941 standartlarına uygun olacaktır.
Çöp Kovası TS 13735 standartlarına uygun olacaktır.
4.3.5. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevaplan ve açıklamaları içeren 
doküman idareye sunulacaktır.
4.3.5.1 İmalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl boyunca geçerli olan garanti taahhütnamesi.
Üretici Ürün Sorumluluk Sigortası (Tasarım-Üretim ve montaj hatalarından dolayı oluşabilecek kazalar 
sebebiyle idareye açılabilecek tazminat davalarını karşılamak üzere kaza başına en az 4.600,000,00 TL 
teminat bedeli içeren sigorta poliçesi) belgelerine sahip olacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. 1
Çocuk oyun grubu alım kısmı için kamu veya özel sektöre gerçekleştirilen her türlü çocuk oyun parkı, 
kamelya (Ufturma/ngrubu alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekononjİj<\açıaan en avantajlı teklif fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Ihalevü/sa*lei/e verli istekliler katılabilecektir



7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TL. (Türk Lirası) karşılığı Kemer Köylere Hizmet 
Götürme Birlik Başkanlığı adresinden satın alınabilir. Kemer Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Kemer 
Ziraat Bankası Şube Müdürlüğünde bulunan (TR45 0001 0009 9528 1933 4150 02) 28193341-5002 noiu 
hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. İhale dokümanına uygun olarak düzenlenecek olan teklifler 06/10/2022 Perşembe günü Saat 12:00 a kadar 
isteklinin kendisi veya ihaleye girmesine vekalet ettiği kişi tarafından Kemer Hükümet Konağı 
Kaymakamlık Toplantı Salonunda ihale komisyonuna elden teslim edilecektir. İadeli Taahhütlü Posta 
vasıtasıyla veya benzeri şekilde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale Komisyon Başkanına verilen teklifler her hangi bir sebeple geri alınamaz.
9. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu ihale üzerine bırakılan istekli ile 
toplam bedel üzerinden toplam birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.
14- Diğer hususlar:
14-1 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale sözleşmeleri 
Kanunu uyarınca Kamu İhalelerine girmeye yasaklı bulunmamak ve buna ilişkin taahhütname.
Yönetmelik olarak İçişleri Bakanlığının 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.

İLAN OLUNUR


