
İHALE İLANI
* * Gölbaşı K5vlere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından ilan olunur.

İlçemiz Köylere Hizmet Götürme Biriiğince GAP Entegre Kırsal Kalkınma . w 
kapsamında Gölbaşı İlçesindeki 13 Çiftçimizin arazi sulamak için kullanılan su kuyular» 
elektrik temin etmek için güneş paneli sistemi yapılması işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale 
Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1. İdarenin
a) Birliğin Adı
b) Adresi
c) Telefon -  Faks Numarası
d) Elektronik Posta Adresi 
( varsa)

2. İhale konusu yapım işinin
a) İhalenin adı

b) Niteliği, Türü ve Miktarı

c) Yapılacağı Yer
d) İşe Başlama Tarihi

e) İşin Süresi 
3. İhalenin

a) Yapılacağı Yer
b) Tarihi -  Saati
c) Son Teklif verme Tarih ve

. Gölbaşı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 
Gölbaşı Kaymakamlığı Gölbaşı/ Adıyaman 
416 78 i 60-95-781 60-62

: Gölbaşı İlçesindeki 13 Çiftçimizin arazi sulamak için 
kullanılan su kuyularına elektrik temin etmek için güneş 
paneli sistemi yapılması işi

: Gölbaşı İlçesindeki 13 Çiftçimizin arazi sulamak için 
kullanılan su kuyularına elektrik temin etmek için 
güneş paneli sistemi yapılması işi 

: İlçem ize bağlı Bulunan Köyler 
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) 
takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.

: İşe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

: Gölbaşı Kaymakamlığı Toplantı Salonu 
: 30/05/2019- Saat 15.00’da 

Saati :30.05.2019 -Saat 14.30’da

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi 

( Belgeler İhalenin yapıldığı yılı içerisinde alınacaktır.)
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküsü.
4.1.4. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.5. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini 

belirten, son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya tasdikli Örneği.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdare Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.7. Şekli ve içeriği ihale dokümanındaki idari şartnamede belirlenen teklif mektubu (İç 

Zarfa konulacaktır. Ön yeterlilik değerlendirmesi sonucu belgeleri eksiksiz olan isteklilerin dış zarflan 
komisyon ve istekliler huzurunda açılacaktır.

4.1.8. Kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden 1 ay 
içinde düzenlenmiş belge, ve İcrada borcu olmadığına dair belge,

4.1.9. Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 1 ay içinde 
düzenlenmiş belge,

4.1.10. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler,
4.1.11. Vekaleten katılmalarda noter tasdikli vekaletname ve noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.12. Katılımcı firmaların en az 1 (bir) yıl güneş enerji sektöründe (Fotovoltaik) faaliyet 
gösteriyor olduğunu belgelemesi gerekmektedir.

4.1.13. İhaleye teklif veren isteklilerin TS 13381 Yetkili Servisler-Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarım Kullanarak Elektrik Enerjisi Üreten Sistemler için Kurallar standardını içeren 
TSE Hizmet Yeterlilik belgesi veya Avrupa Birliği ülkelerinden muadili yeterlilik belgesi 
olmalıdır. Veya Yenilenebilir Enerji Kaynaklan konusunda en az 150 kw iş Bitirme Belgesine 
sahip olmalıdır.
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• Teknik şartnamede geçen ve istenilen malzeme/ekipmaniann, uygunluk belgeleri ve 
özelliklerini gösterir belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.

• Sistemde kullanılacak her ekipman, iş ve işçilik teknik şartnamede belirtilen asgari özellikleri 
taşıyacak kapasitede olacaktır.

• Panel taşıyıcı konstrüksiyonu oluşturan profillerin ebatları ve et kalınlıkları, gerekli statik ve 
mukavemet (Rüzgar ve kar yükü) hesapları yazılı dokümanlar ihale dosyasında sunulacaktır.

• Güneş enerji sisteminin panel ile grup şeması montaj çizimleri ihale dosyasında sunulacaktır.
• Yüklenici firma detaylı çiftçi listesinde belirtilen “Günde İstediği Su MiktarTm (kuyuda su 

bitmediği sürece) asgari düzeyde karşılayacak güneş eneıji sistemini kurmakla mükellef 
olacaktır.

• Yüklenici firma işin başından sonuna kadar 1 adet Elektrik-Elektronik mühendisi veya Enerji 
Sistemleri Mühendisi veya Fotovoltaik Güneş Enerji konusunda uzmanlık belgesine sahip 
birini bulunduracaktır. Aksi Takdirde işin başında bulunmadığı her gün için % 0,3 oranında 
kesinti yapılacaktır.

• İş bitiminde yüklenici firma ile faydalanıcı arasında ekte belirtilen “İş Bitimi Teslim Sözleşme 
Formu” imzalanacak olup belirtilen taahhütler kabul edilecektir.
5. Fotovoltaik Güneş Eneıji içme suyu ile ilgili ayrıntılı açıklamalar teknik şartnamede 

belirtilmiştir. Teknik Şartnamede belirtilen belge ye bilgilerin ihale dosyasına konulmasını,
6. İhale dokümanı Gölbaşı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde 

görülebilir ve 500.0ÛTL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler ihale saatine kadar Gölbaşı Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edilecektir
8. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 

geçici teminat vereceklerdir. ( Nakit yatrılacak geçici teminatlar Köylere Hizmet Götürme 
Birliği’ııin Gölbaşı Ziraat Bankası nezdindekı TR 13000100064329431706 5054 nolu hesabına 
yatırılacaktır.)

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Verilen tekliflerden geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 ( Otuz ) takvim günü 
olmalıdır.

İL Konsorsiyom olarak ihaleye teklif veremezler.
12. İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.
13. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
14. Yapılacak fotovoltaik güneş eneıji sistemi 1 yıl yüklenicinin taahhüdünde olacaktır.
15. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğini uygular. Kamu İhale Kanunu’na tabi

değildir, Birlik ihaleyi yapıp yapmamakta, ihaleyi bölmekte, kısmen veya tamamen yapmakta istediği 
kalemleri satmamakta, satış miktarında artırma veya eksiltme yi ıpitte
serbesttir. Birlik işin yeniden ihaleye çıkarılmasına da yetkilidir.
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