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İhate Kayıt  Numarası : 2 0 1 3 /1 0 5 7 7 9 — — ------------------------
1-İdarenin
a) A dres i: Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 06930  SİNCAN/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: 31227 1 1 2 6 9- 444  4 762  - 3 1 2 2711272

. cj Elektronik Posta A d res i: sincanbelediyesi@sincan.bel.fr____________________
ç) ihale dokümanının görülebileceği Internet ad res i: https://ekap.kik.gov.fr/EKAP/

TİCARET VE SOSYAL TESİS BİNASI YAPIM İŞİ
MMnııtiPHEsı

31 YAPIM İSİ yapım işi 4 734. sayılı I 
edilecektir, ihaleye ilişkin a fır ittı t

İhale fânununun 19 uncu 
aşağida'yer almaktadır.

2-ihale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve m ikta rı: ihalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik

b) Yapılacağı y e r : Sincan 4 6 1 9  Ada 1 Parsel
c) işe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10  gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.
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3- ihalenin
a) Yapılacağı y e r : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Salonu Sincan/ANKARA
b) Tarihi ve saa ti: 26 .08 .2013  - 14:30
4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: ,
4 .1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4 .1 .1.1 . Gerçek 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 mevzuat , gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasından, ilk ilan veya itele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu 
gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri.
4 .1 .2.1 . Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1 .2.2 . Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının 
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil 
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4 .1.3, Sekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4 .1 ,5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 

yaptırılamâz.
4.1 .6  Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 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 tari
hinden 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:
idare tarafından 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 kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 

oranından 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 bölüm leri:
4 .4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek iş le r:
Yapım işlerinde Benzer iş Gruplar Tebliğinin (B) Üst Yapı (Bina) işleri III. Grup Bina işleridir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölüm leri:
inşaat Mühendisliği bölümüne ait mezuniyet belgesi/diplomaları benzer işe denk sayılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.'
6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tandoğan Mah, 

Zeki Uğur Cad. N o :7 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü 06930  Sincan/ANKARA adresinden satın alına
bilir.

7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2, Kat Meclis Salonu 

Sincan/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir, ihale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif 
verilecektir,

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

1 ? K onsors iyum  olarak ihaleye tek lif verilem ez.
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