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Cutnhılrilct Mahallc§i sokak sağl]klaştıİına Yapııı işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun l9
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin aynntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır.

ihıle Kayıt Numarısı | 202ll467E20

l -İdarcıin
a) Adresi : .\tıtiirli luilhıllc§i Aıpırrslın -I'iil,kcş aad(ıc§i No: | 06a6l)

(,t.ltt K/ANKARA

b) Telefon ve fak numarası : .]|2lJ.373767 - 3121l-]7561,16

c) Elektronik Posta Adresi : lrııi\lcı,ircttbul(.l)cl.tf

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.trlEKAP/
adresi

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama taıihi

ç) İşin süresi

.]_ ihale ill
a) Yapılacağl yer

b) Tarihi Ve saati

: Ç'tılıulı l}cledi.vesi Toplınlı Sılonu

: 1{'.(19.20]l - 1,1:30

4. İhaley€ katılabilme şartları ve isıenilen belgeler ile yeterlik değerlendirm€Sinde uygulanacak kriterler:
4.t. ihaleye katılma şartlarl ve iStenilen belgeler:
4.1.2. Teİlifvermeye yetkiIi olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4,1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikIi imza beyannamesi.
4.t.2.2. Tüzel kişi oIması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tilzel Kişilerde Ortakhk Bilgilerine ve
yönetimdeki Göreylilere ilişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklifmektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.ı.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalüştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, ttızel kişiliğin yarlsından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden

sonra düzenlenen ve düzenIendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şanın korunduğunu
gösteren belge.

4.2. Ekonomik v€ mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşımasl gereken kriterl€r:

idare taraflndan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir,

2-İhal., konusıı \xp|ıı1 işiniı
a) Niteliği, turtı ve miktarl : i(}6 ,\dft 1ıpııın ccphe 1,eıileııırıesi

,4!,Iıntıtı bilgi]e !]KAP'ta ıe r alan ihıle dokiiınını içiıdc
t nlulıaı! idıri şartnalneden ulışılabilir.

: Ç'ııbu li/.\nliara

: Şözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktr.

: Yer tesliminden itibaren J60 {Üçl üzAltnıış) tak1 im gülıiidiir.

4.3. Mesleki ve T€knik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşımasl gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamlnda taahhüt edilen ve teklifed'len bedelin ",;
ili oranlndan az olmamak iizere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.



4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul editecek işler Ye benzer işlere denk sayIlacak mühendislik ve

mimarllk bölümleri:

4.4.t. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

\ ıpııı işltrintlc 3cıztı iş (irııplıııı Listesindc 1cr ılan l}Ill (jrulıu lıiııı işltri btnz('l' iŞ olaıak kabıl
ı:ı] ileı.,clitiı.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İışaıl ltiilıeıdisliği rc1 a \1iınırlık

5.Ekonomik açıdan en aYantajll teklifsadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. ihaleye sadece yerli iStekliler katılabilecektir.

7. ihale dokümanün!n görülmesi:
7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. ihaleye teklifverecek oIanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

8. Teklifler. ihale tarih ve saatine (3ğry i. ıı}ıııi. lj] lt,]ı\( l:!ışl.ıİıi]iı,'i ı;ı illtti \liidiiıliiğii adresine elden

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasltasıyla da gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklifedilen birim fiyatlann çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklifbirim fiyat şeklinde verilecektir, ihale sonucu, tlzerine ihale
yapılan istekliyle birim fiyat söz|eşme imzalanacakttr.
Bu ihalede, işin tamamı için teklifvefilecektil.

ı0. iStekliler teklifettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

l l. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren l ](} (Yiiz.Yi.nrl) takyim günüdür

l2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

l4.Diğer hususlar:
ihalede Uygulanacak Slnır Değer Katsayüsı (N) : 1.:iıJ

Teklifi sınır değerin altlnda olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama isıenmeksizin reddedilecektir,

l3. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.




