
Tapu Müdürlüğü Hizmet Binasl Yaplml yaplm işi 4734 saylll Kamu lhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

açlk ihale usulü ile ihale edilecektir. lhaleye ilişkin ayrlntIlI bilgiler aşağlda yer almaktadlr.

ihale Kaylt Numarısl ,: 202|1234038

l -ıtla ıtı in

a) Adresi : Atıtairk Mıhallesi Alparslan Türkeş Caddesi No:ı 06760
(,U Bt] K/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası : 3l2E37J767 - ]ı2E375686

c) E|ekronik Posta Adresi : fenisleri(aıcııbuk.lıel.tr

ç)Ihaledokümanlnıngörülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
intemet adresi

2lhale konüsu yapım işinin

a) Niteliği, fürtı ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

3- lhalenin

a) Yaptlacağı yer

b) Tarihi ve saati

: l Adct ı}ctonarnıo Bina Yapım ışi
Ayrınttlı bilgiye EKAP'tı yer alan ihalc dokümını içiııde
bulünan idari şartnınıeden ulaşılıbilir.

: Çubuk/Aokara
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılaIak işe başlanacaktır.

: Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYiiz) tıkYim gıinüdür.

4. ihaleye katılabilme şartlarl ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesınde uytulanacak kriterler:
4.ı. lhaleye katllma şartlarl Ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren lmza Beyannamesi veya lmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olma5l halinde, ldari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde ortakllk Bilgilerine Ve

Yönetimdeki Görevlilere llişkin son Durumu Gösterir BeIge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.ı.3. Şekli ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen teklıf mektubu.
4.1.4. Şeklive içeriği ldari Şartnamede belirlenen geçiciteminat.
4.1.5lhale konusu işte idarenin onayl ile alt yüklenici çallştlrllabilir. Ancak işin tamaml alt yüklenicilere
yaptlrllamaz.
4.1.5 Tüzel kişi taraf|ndan iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarlslndan fazla
hissesine sahip ortağlna ait olmasl halinde, ticaret Ve sanayi odasl/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurluklarl Veya yeminlı mali müşaVir ya da serbest muhasebeci maıi müşavir taraflndan ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen Ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir ylldlr kesintisiz olarak bu şartln korunduğunu
gö5teren belge.

4.2, Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşlmasl ger€ken kriterler:
idare tarafından ekonomik ve ma|i yeterliğe iIişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim be|gel€ri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamlnda taahhüt edilen ve teklifedilen bedelin ,Zıı

60 oranından az oImamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iŞ olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacık mlıhendislik ve

TAPU MüDüRLüĞü rıizıvıtr sli{ısı yeplıYıl
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mimarlık bölümleri:

4.4.!. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek iş|er:

Yapıın İşlerinılc l}enzcr İş Crııplııı Listesiıdc 1cr ılın l]llt (jrubu biıa i;lcıi lıcnzcr iş olarıh kalıııl
e(lileccktir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İışaaı Mühendisliği veya Miınar}ık

5.Ekonomik açldan en avantajll teklif sadece fiyat esaslna göre belirlenecektir.

6. lhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. lhaıe dokümanlnln görülmesi:
7.1. lhale dokümanl, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. lhaleye teklif verecek olanlarln ihale dokümanlnl EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. TekIifler, ihale tarih Ve saatine kadar Çubuk Beledİye Başkantlğl/Yazl işleri Müdürlüğü adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynl adrese iadeli taahhütlü posta Vasltaslyla da gönder|lebilir.

9. lstekliler tekliflerinı, anahtar te5limi götürü bedel üzerinden verecektir. lhale sonucu, üzerine ihale yapılan

istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ımzalanacaktür. Bu ihalede, işin tamaml için tekl|f Verilecektır.

10. l5tekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.

11. VeriIen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu Ihalede elektronik eksiltme yapllmayacaktlr.

14. Dİğer hususlar:
lhalede Uygulanacak slnlr Değer Katsaylsl (N) : 1,oo
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen Isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açüklama istenmeksizin reddedilecektir.




