
2573 ADA 8 PARSEL KUBBELI CAM| Dlg CEPHE VE 9EVRE DUZENLEME
ZEYTINBURNU BELED|YES|

2573 ADA 8 PARSEL KUBBEL| CAM| Dt$ CEPHE VE 9EVRE DUZENLEME yaprm igi4734 sayrlr
Kamu lhale Kanununun 19 uncu maddesine gore agrk ihale usulir ile ihale edilecektir. ihaleye iligkin
ayrrntrh bilgiler aga$rda yer almaktadrr

lhale Kaylt Numarasr

f -idarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarasl

c) Elektronik Posta Adresi

9) lhale dokUmanrnrn gorUlebilece$i
internet adresi

Z-inale konusu yaptm iginin

a) Niteli$i, tiirir ve miktarr

b)Yaprlaca!r yer

c) lge baglama tarihi

9) lgin sUresi

3- ihalenin

a) Yaprlaca$r yer

b) Tarihive saati

2019t522380

: Begtelsiz Mah. Belediye Cad. No. 5 34020
ZeytinburnuriSTANBUL

: 2124131111 -3333 - 2124'131290

: hdarcan@zeytinburnu.bel.tr

: https:/iekap. kik. gov.tr/EKAP/

Kaba ingaatr tamamlanan caminin d6 cephe ve gevre
dUzenleme igleri. ( DIS cephe : 800 m2 , Qevre
dUzenleme:640 mZ , $adrrvan 19 m2 , Avlu parapet duvart
25m3)
Ayrrntrh bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokUmant iginde
bulunan idari gartnameden ulagrlabilir.

2573 ADA 8 PARSEL KUBBEL| CAM|

Sdzlegmenin imzalandr$r tarihten itibaren 10 gUn iginde
yer teslimi yaprlarak ige baglanacaktrr.

Yer tesliminden itibaren 120 (yiiz yirmi) takvim gi,iniidiir.

Begtelsiz Mahallesi Belediye Gad. No:5 - inale Salonu(-
1.Kat)

08.11.2019 - 15:00

4. lhaleye katulabilme gartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik de$erlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. lhaleye katrlma gartlarr ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu$unu gdsteren lmza Beyannamesi veya imza SirkUleri.
4.1.2.1. Gergek kigi olmasl halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. TUzel kigi olmasr halinde, ilgisine gdre tUzel kigili!in ortaklarr, Uyeleri veya kurucularr ile tUzel
kigili$in yonetimindeki g6revlileri belirten son durumu gOsterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamrnrn birTicaret Sicil Gazetesinde bulunmamasr halinde, bu bilgilerin tUmUnU gdstermek Uzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarr gOsteren belgeler ile tirzel kigili$in noter tasdikli imza
sirki.rleri,
4.1.3. $ekli ve igerigi ldari gartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. $eklive igeri$i ldari $artnamede belirlenen gegici teminat.
4.1.5lhale konusu igte idarenin onayr ile alt yUklenicigahgtrrrlabilir. Ancak igin tamamr alt yUklenicilere
yaptrrrlamaz.
4.1.6 Tuzelkigitaraftndan ig deneyimigOstermek Uzere sunulan belgenin, tuzelkigiligin yansrndan
fazla hissesine sahip orta$rna ait olmasr halinde, ticaret ve sanayi odasr/ticaret odasr bUnyesinde
bulunan ticaret sicil memurluklan veya yeminli mali mUgavir ya da serbest muhasebeci mali mUgavir
taraftndan ilk ilan tarihinden sonra duzenlenen ve dUzenlendili tarihten geriye do$ru son bir yrldrr
kesintisiz olarak bu gartrn korundu$unu gOsteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterli$e iligkin belgeler ve bu belgelerin tagrmasr gereken kriterler:



ldare taraftndan ekonomik ve mali yeterli$e iligkin kriter belirtilmemigtir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterlige iliskin belgeler ve bu belgelerin tagrmasr gereken kriterler:

a.3.1. i9 deneyim belgeleri:

Son on beg yrl iginde bedel igeren bir sozlegme kapsamrnda taahhUt edilen ve teklif edilen bedelin %
75 oranrndan az olmamak Uzere ihale konusu ig veya benzer iglere iligkin i9 deneyiminigOsteren
belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer ig olarak kabul edilecek igler ve benzer iglere denk saytlacak miihendislik
ve mimarhk b6liimleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer ig olarak kabul edilecek igler:

Yaprm iglerinde i9 deneyiminde de$erlendirilecek benzer iglere dair tebli$de yer alan B/lll grubu
igler benzer ig olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer ige denk sayrlacak mUhendislik veya mimarhk b6lUmleri:

ingaat Miihendisligiveya Mimarhk 86liimleri diplomalarr benzer i9 olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik agrdan en avantajh teklif sadece fiyat esasrna gore belirlenecektir.

6. lhaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.

7. lhale dokUmanrnrn gOrUlmesi:
7.1. lhale dokUmanr, idarenin adresinde gdrUlebilir.
7.2. lhaleye teklif verecek olanlarrn ihale dokUmanrnr EKAP lrzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Begtelsiz Mahallesi Belediye Gad. No:5 - Yazr igleri
MUdUTIUSU adresine elden teslim edilebilece$i gibi, aynr adrese iadeli taahhUtlU posta vasrtasryla da
gOnderilebilir.

9. lstekliler tekliflerini, Her bir ig kaleminin miktarr ile bu i9 kalemleri igin teklif edilen birim fiyatlartn
garprmr sonucu bulunan toplam bedel Uzerinden teklif birim fiyat geklinde verilecektir. lhale sonucu,
Uzerine ihale yaprlan istekliyle birim fiyat s6zlegme imzalanacaktrr.
Bu ihalede, igin tamamr igin teklif verilecektir.

10. lstekliler teklif ettikleri bedelin %3'Unden az olmamak Uzere kendi belirleyecekleri tutarda gegici
teminat vereceklerd ir.

11. Verilen tekliflerin gegerlilik sUresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim gUnUdUr.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yaprlmayacaktrr.

14.Di$er hususlar:
lhalede Uygulanacak Srnrr Deger Katsayrsr (N) :1,00
Teklifi slntr delerin altrnda oldu$u tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
0ng0rUlen agrklama istenmeksizin reddedilecektir.

A


