PLENT ALTl ASFALT TEMiNi, SERME VE SIKlŞTIRMA YAPIM iŞi
DU
ENi
LEDiY
L]BU
Yapıııı işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun l9 uncu
üzerinden
,uoo"rin" gor. uçık ihale usulü ile ihale eoilecek olup, teilifler sadece elektronik ortamda EkAp

1,lenı Allı.,\rlirlt-1 e]nitli. Scrı]]c \c sll\ışl]rınil

alınacaktır. ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağüda yer almaktadır:
2022l852130

iKN
l-idaı.ıin

ÇtJIltJK t]t]LEDiYESi l;[rN İşt,.ERİ Mi]DÜRLÜGÜ
: Atıliirk MahaIiesi Alpaıslaıı-liirkeş Caddesi No:l 06760
ÇUtJUKln NKARA

Adı

a)

:

b) Adresi
c) Telefon ve faks numarası

'. 3 12837 31 (ı'7 - 3 l

ç) ihale dokümanının göriılebileceği ve
e-imza kullanılarak indirilebileceği

:

28-175686

https://ekap.kik.gov.trlEKAP/

intemet Sayfası

2-İhaic konuıtı 1ıpıın ilinin

Adı

a)

b) Niteliği, tiirit ve miktarı

: Plcnt AItü n sİı]t'l'enlilli. serüı]e Ve Stkışllrlna Yaplm Işi

-|'on
Aşlıınla Asfblı
: 1.000 l tıu t]indel Aslalt Vc 9.000
Al,rınııtl bilgile liKAP'tı 1:er alan ihale doklimanl içinde brılıınan

idaı,i şartıaııeden ulaşılabitir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:Çııhuk,.Ankarı

ç) Süresi/teslim tarihi

:

d) işe başlama tarihi

]

-

llıalcı

iı

a) ihale (son teklifYerme) tarih Ve

Yer tesliminden itibalen l80 (Yüzseksen) takviın güİiidüf.

: Sözleşıncnin inızalandığı talihten iıibaren 5 giin

içirde

1cr ıcsliıni 1,apılarak işe başlaıacıkıır.

saati

: lq.()9 2()22 - l];()()

b) ihale komisyonunun toplantl yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): ('ubıık t]eledivcsi

'liplantı Salonu

4. ihaleye kaı|abilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
unsurlara
4. ı . ist;klilerin ihaleye katılabiImeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kiterleri ile fiyat dıŞı
gerekmektedir,
etmeleri
beyan
kapsamında
ilişkin bilgileri e-teklifleri
4.1.2. Teklifvermeye yetkili olduğunu göSteren bilgiler
4.1.2.1. TüZel kişilerde: isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EkAp,tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklifmektubu.
4.1.4. Şekli ve içerigi idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1 .5ihale konusu işİe idarenin onayı iIe alt yüklenici çahştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 1üklenicilere

yaptırllamaZ.

İ.6 Tıızel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunuIan belgenin, tüzel kişiIiğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odasl bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukIarı veya yeminli mali müşavir ya da selbest muhasebeci mali milşavir tarafından ilk ilan larihinden
sonra düzenlençn ve düzenIendiği tarihten geriye doğıu son biI ylldır kesintisiz olarak bu şartn korunduğunu
gösteren belge.

4.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
idare taraflndan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriteı belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklifedilen bedelin 9i,
-iı) oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

ye mimarhk
4.4.Bu ihalede benzer iş oIarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik
böliimleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabu| edilecek işler:
I YAPl iŞl_F_Ri V. GRı]l,: KARAYot_U
Yr\t,l\4 iŞ1_1]ltir*l)ll BLNZlll{ iŞ (itüt.Pı.ARi I[I]1.lGi (^]

iŞ1.I]Ri (Altr apı i (lsl}ıpı)

^l_

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölUmleri:

İışııat

l\4

ülıeııd islig

i

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifsadece fiyat esasına göre belirlenecektir,

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. iha]e dokümant

kullanarak

EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklifverecek olanların, e-imza

EkAp üzerinden

ihale dokümanını indirmeleri zorunludur,

imzalanarak, teklife ilişkin e_
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıl(tan sonra, e-imza ile
gonderilecektir,
anütar ile bir|il<te ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden
fiyatların Çarpımı
9. istekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklifedilen birim
üzerine ihale
sonucunda,
ihale
veriIecekıir.
fiyat
teklif
birim
şektinde
,onu., lrırnun topıam bedel ü;elinden
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

l0. Bu ihalede, işin tamamı için tekl if verilecektir.
geÇici teminat
l l. istekliler teklifettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
vereceklerdir.

l2. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
l3. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (l\ll ıİlş ) takvim guniidur.
l

4.KonSorSiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

l5. Diğer hususlar:
ihalede Uygulanacak Slnlr Değer Katsayısı (N) : l"2()
Sınır degerin aıında tekıif sunin isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

