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DEMİRÖZÜ KAYMAKAMLIĞI 
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 

 
 Demirözü İlçesine Bağlı Serenli Köyüne Güneş Enerjisi Yapımı İşi DOĞRUDAN TEMİN ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
1 – İdarenin 
 a) Adresi : Hükümet Konağı Kat:2 No:5 DEMİRÖZÜ/BAYBURT 
 b) Telefon ve faks numarası : 0.458.411.64.16 - 0.458.411.64.16 
 c) Elektronik posta adresi (varsa) : serdar.cigdem@hotmail.com 
2 - İhale konusu yapım işinin 
 a) Niteliği türü ve miktarı : Yapım işleri 5 m3 El ile sert küskülük kazılması (ayrışmış ce çatlaklı kaya, ayrılmış yapıdaki gre şist, taşlaşmış 
marn ve kil. 0,100-0,400 m3 büyüklükte parçalanıp el ile atılabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler) , 8 Adet Tehlike Levhası 
(Alüminyum) yeni şartnameye uygun , 5 Adet 2 m, 65x65x7 lik galvanizli köşebent ve 5 m galvanizli örgülü çelik tel ve gömülmesi, 5 m 
Galvanizli örgülü çelik tel ve gömülmesi, 1 Adet 0,40-0,50 m2 ye kadar (0,50 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar, 1 Adet 3x25 A e 
kadar Kademeli tip pako şalterler, 1 Adet 1-10 dakika zaman rölesi, 1 Adet 4x40 A e kadar (30 mA) Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 
61008 1/TS EN 61008-2-1), 3 Adet Üç fazlı 40 A e kadar (6 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA) Kesme kapasiteli, 40 Adet En az 270 
Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel, En az 60 Hücreli), 1 Adet En az 20 kW güçlü solar inverter.Bağımsız MPPT sayısı en az 1 olan, 
100 m 6 mm2 solar kablo. H1Z272-K Solar Kablo, 1 Adet Madeni yakalama ucu. YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI (TS EN 62305 
1/2/3/4), 1 Adet Çatı direği (Aktif yakalama ucu için) YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI (TS EN 62305 1/2/3/4), 1 m 25 mm2 elektrolitik 
bakir iletken, Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı (TS EN 62305 1/2/3/4), 3 Adet İletken koruyucu borusu, 1 Adet AC PARAFUDUR, 4 
Adet DC PARAFUDUR, 100 m2 Galvanizli kafes telden çit yapılması, 7 m3 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), 1415,6 kg Lama ve 
profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması, 219,600 m2 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya 
yapılması,  
 b) Yapılacağı yer : Serenli Köyü 
 c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.  
3 – İhalenin 
 a) Yapılacağı yer : Hükümet Konağı Kat:2 DEMİRÖZÜ 
 b) Tarihi ve saati : 17.12.2021 - 14.00 
Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler :  
l ) İş Deneyim Belgesi 
İsteklinin içinde bulunduğu son onbeş yıl ilk teklif edeceği bedelin en az %60 i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş Bitirme Belgesini sunması zorunludur.  
4 - İhale dokümanına Hükümet Konağı Kat:2 No.5 DEMİRÖZÜ adresinden ücretsiz olarak bakılabilir ve teklif mektubu alınabilir. 
5 - İstekliler tekliflerini,iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
6 - Teklifler; 17.12.2021 tarih ve saat 14.00’a kadar Demirözü Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen 
teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
15 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir. 
16 - Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik 
hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 
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