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t,ıhı,ıs ('addcsi YcııiI,:ınt lşi yapım işi 4734 sayllı Kamu İhale Kanununun l9 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecek olup, teklif'ler Sadece elektronik onamda EKAP üzerinden alünacaktır. İhaleye iIişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

iKN
]-

lliıl.

a)

Adı

:202217665,71
ü l]]

b) Adresi

ÇtlBtJK BFl-EDİYESi Ijt]N iŞl.E,Ri Mt.]D(]RL(]G[J
-I'ıirkeş
caddesi No:l 06760
: AtatLirk Mahı]lesi Alpa.slan

c) Telefon ve faks numarası

: 3 l28373767 -

ç) ihale dokümanınün görülebileceği ve
e-imza kullanılarak indirilebileceği
intemet sayfası

:

:

ÇlJBt,]K.:-ANKAfu\

2,1lıa]ı koııuııı
a)

Adı

b)

Nite|iği,

r

jl28j75686

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

ıpıırı i,.jniıı
: kıbrıs c]addesi

ru ve miktarl

yenileııe

İşi

: (--tıbuL İlçesi Cuın!ıııril.ct Malıallesi l Adet Cadde Yenilen,ıe
Al ı,lı,ıtılı bilgiye []KAP'ta }er alan ihale dokilmanı içinde bıllunan

idari şırınaınedcn ulaşılabilit.

c) Yapı|acağı/teslim edileceği yer

:Çılbı.k,,Ankiıra

ç) Süresi/teslim tarihi

:

d) İşe başlama tarihi

: s(iZleşıneniı] imzalıındlğı taıihten iıibarçn 5 giin içindc

],llıı]ıııiıı
a) ihale (son teklifverme) tarih ve

Yer t€sliminden

itibaren 90 (Doksan) takvim günüdıir.

1cr tesliıııi 1,apılarali işe [ıaşlanacaktıı.

saati

: Iq-08,2022 - 14:00

b) ihale komisyonunun toplantl yeri (eıekliflerin açılacağı adres): ÇubtıL Belcdil,csi Toplantl

Salonül

4. İhaleye katılabilme şartları ve isteniIen belgeler ile yeterlik değeılendirmesinde uygulanacak kiterler:
4.1. İstek|ilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleı ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifl eri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilelde; isteklilerin yönetimindeki göıevliler ile ilgisine göre, onaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklifmektubu.
4.1 .4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işİe idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamaml alt yüklenicilere

yaptırllamaz.
4.1 .6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tiizeI kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olmaSl 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 düzenlendiği tarihten geriye doğu son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartn korunduğunu
göSteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriteı belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yetelliğe iJişkin belgeler ve bu belgelerin taşlması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beŞ yıl iÇinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklifedilen bedelin 9i;
a{] oranlndan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
be]geler

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık
bölüm]eri:
4.4.1

.

Bu ihalede benzer iş olarak kabuI edilecek işler:

(\ı,\11 \J]ıı i;lcr
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4.4.2. Benzer iŞe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İlışıat \1ülıeııdirligi

rcla \,1iııırlık

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifsadece fiyat esasına göıe belirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerIi istekliler kaılabilecektir.

EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak.
iha|e dokümanını indirmeleri zorunludur.
EkAp
üzerinden
kullanarak
7. ihale dokümanl

ihaleye teklifverecek olanlann, e-imza

8. Teklifler. EKAP üZerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, tek|ife ilişkin eanahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. istekliIer tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel tizerinden vereceklerdir. ihale sonuÇu üzerine ihale yapılan
istekliyle anahtar teSlimi götiirü bedel sözleşme imzalanacaktır.

l0. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektil.
l l. istekliler teklifettikleri bedelin %3'ünden aZ olmamak tızere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.

l2. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır
l3. Verilen tekliflerin geçer|ilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Alı
l

l1lış

)

takvim günüdür

4.Konsorsi}um olarak ihaleye tek|if verilemez,

l5, Diğer hususlar:
ihalede Uygulanacak SlnüI Değer Katsayısl (N) : j.]()
Sınır değerin altında teklifsunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

