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Küçükçekmece Tepeüstü M eydan Düzenlemesi İle Hobi Parkı Tesis Binası Çevre Düzenlemesi Yapım İşi yapım
işi 4734 sayılı Kamu thale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İHALE KAYIT NUMARASI
=2013/79945
)AKI-'
a) A aresı
ıratın M an. iç Kumsal MevKu MeneKşe uad.N o:2
KÜÇÜKÇEKM ECE/İSTANBU L
b) Telefon ve faks num arası
:2124110683-2124110684
c) Elektronik Posta Adresi
:park@ kucukcekm ece.bel.tr
ç) İhale doküm anının görülebileceği internet adresi
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN
a) Niteliği, tü rü ve m iktarı
:İhalenin niteliği, türü ve m iktarına ilişkin ayrıntılı
bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kam u Alımları
Platform u) yer alan ihale doküm anı içinde bulunan
idari şartnam eden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:İstanbul İli Küçükçekmece Belediye Başkanlığı
sınırları dahili
c) İşe başlam a tarihi
:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün
içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır,
ç) İşin süresi
:Yer tesliminden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.
3- İHALENİN
a) Yapılacağı yer
:Kartaltepe mahallesi Süvari Caddesi No: 16
adresindeki Küçükçekmece Belediye Başkanlığı A
. *
Blok 3. kat Encümen Toplantı Salonu
Küçükçekm ece/İstanbul
b) Tarihi ve saati
:15.07.2013 -10:30
4. ihaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılm a şartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da E snaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili
M eslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. G erçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından
veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan
veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya tm za Sirküleri.
4.1.2.1. G erçek kişi olması halinde, n oter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetim indeki görevlileri belirten son durum u gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tam am ının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunm am ası halinde, bu bilgilerin tüm ünü gösterm ek üzere ilgili Ticaret Sicil G azeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen teklif m ektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen geçici tem inat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştınlabilir. Ancak işin tam am ı alt yüklenicilere
yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif
ekinde vereceklerdir.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi gösterm ek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil m em urlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafm dan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen
ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafmdan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Iş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsam ında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından
az olm am ak 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:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi G azetede yayımlanan "Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğ'1de yer alan
A (Altyapi işleri) "XVIII. Grup: Saha İşleri" yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat M ühendisi veya Mimar.
5. E konom ik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale doküm anının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale doküm anı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Fatih M ah.İç Kumsal Mevkii
M enekşe Cad. No :2 Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler M üdürlüğü Küçükçekmece/İSTANBUL
adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale doküm anını satın alm aları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kartaltepe mahallesi Süvari Caddesi No: 16 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
adresindeki Küçükçekmece Belediye Başkanlığı B blok 5 kat Fen İşleri M üdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, H e r bir iş kalem inin m iktarı ile bu iş kalem leri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tam am ı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmam ak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici tem inat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdüry
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,20
BASIN: 38560
(www.bik.gov.tr)

