
Kılırıs Caılılesi Ycnilcme işi yapını işi 4734 sayılı Kanıu ihale Kaıııınunun l9 uncu maddesine göre

açık ihale usıılii ile ihale edilecek olııp. teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden

alınacaktır. [haleye ilişkin ayrınıılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

KIBRlS CADDESi YENiLEME iŞi
CUBUK BELEDiYESi FEN iSLERi MüDü RLüĞü

2022l].008865

: (]tlİ}UK ıtELEDİYtrSİ FEN İŞLtüri MtIDÜRLÜĞÜ
: .,\tatirk Mırhallesi Alpaı§lan Türkeş Caddesi No:l 06760
(]U BUK/AN KAltA

i 31283737 67 - J128375686

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

iKN
l -İdarcnin
a) Adı
b) Adresi

c) Telefon ve faks numarası

ç; ihale doktımanının görülebileceği
ve e-imza kullanılarak
indiriIebileceği internet sayfası

2-İhıılc konıısı rırpını işinin

a) Adı
b) Niteliği, türü ve miktarı

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

ç) Süresi/teslim tarihi

d) İşe başlama ıarihi

: Kılıııs Cad<lesi Yeıileme İşi

: l Adet Cıdılc Yenilcmc İşi
Avrıntılı lıilgil,e EKAP'tı yer alan ihale dokiiman: içinde
bılunan idıri şarlnanr€den ulaşı|abilir.

: Çulıuk/Ankara
: Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvinı giinüdür.

: Sözlcşınenin inızalandığ: tarihten itibarcn 5 giin içindc
yeı ieslinıi 1apılarak işc başlanacaktır.

J-I hı|oniıı
a) ihale (son teklifverme) tarih ve saati : 11.10.2n22 - 14:00

b) ihale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Çubuk Btledi_vesi Toplantı
Salonu

4. İhaleye katılabilme şartla ve istenilen belgeler ile yeterlik değer|endirmesinde uygulanacak
ktiterler:
4.1. isteklilerin ihaleye katıIabilnıeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
uı,ısurlaı,a ilişkin bilgileri e-teklif'leri kapsamında beyaır etmeleri gerekmektedir.
4.1 .2. 

-I'eklif 
vern,ıeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1 .2.\ . Tit|zel kişilerdel isteklilerin yiinetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve oıtaklık
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç/üyeleıine/ktırucuIarına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan
a|ınır.
4. l .3. Şekli ve içeriği İdari Şartıaınede belirlenen teklif mektubu.
4.1 .4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4. ı.5ihale konusu işte idarenin onayı ile alt yiiklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt
yükienici leıe yaptırılamaz.
4.|.6Tnzel kişi tarafindan iş deneyin,ıi göstennek üzere sunulaıı be|genin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağ|na ait olnıası halinde. ticaret ve sanayi odası/ticaret odası biinyesinde
bulunaıı ticaret sicil nıeııurluk|arı veya yeminli mali müşavir ya da serbest mul,ıasebeci rıali müşavir
tarafındaır ilk ilan tarilrinden soııra düzeırleııen ve diizenleııdiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şaıttn koruııduğıınu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve maIi yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:



İdare tarafıırdan ekonoııik ve maliyeterliğe ilişkin kriter 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 ,x,

50 oranınjan az olmamak 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 sayılacak mühendislik ve

mimarlık bölümleri:

4.4.1 . Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(A) Atr Yalıı İşlcıi V, (irtıp : Kıı;ır.,lu l:I(ri ( \lt \ ıpı - l",1 \ apı)

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat N4ülıeııtlisliii ı eı,a Miıııaı,lık

5. Ekonomik açıdan en avantajlı tekIifsadece fiyal esasına göre belirlenecektir,

6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. ihale dokümanı L]KAP iizeriııı_İen hedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklifverecek

tılaırlarııı. e_imza kııllaırarak l,ıkAp üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunIudur.

8. Tekliller^ EKAP üzerinden elektronik oılamda hazırlandıktan sonra. e_iınza iIe inıZalanarak. teklife

ilişkin e_anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. istekliIer teklifleriııi. aırahtar teslimi götürü bedel iizerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine

ihale yapılan istekliyle aııahtaı, teslimi götürii bedel sözleşıııe iırızalanacaktır,

l0. Bu iha|ede. işin tamamı için teklif verilecektir.

l l. istekliler teklifettikleri bedelin %3'ünden az olmamak i'ızere kendi belirleyecekleri tutarda geÇici

teminat vereceklerdir.

l2. Bu ihalede elektronik eksiltme yapı lmayacaktır.

l3. Veı.ilcn tekliflerin geçertiIik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Artnıış) takvim günüdür.

l 4.Konsorsiyrıın olarak ihaIey,e teklif veri lenıez

l5. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı §) : 1,20

Sınır degerİn altında teklifsunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilırıcksizin reddedilecektir.


