PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNE TOMRUK VE SERA DEPO YERLERİ İLE
ASFALT ŞANTİ YESİ NE ÇEŞITLI MALZEMELERİ N DÜZENLİ DEPOLANMASI İ ÇİN
BETON SAHALAR YAPILMASI İŞİ
EDİ RNE BELEDİ YESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Park ve Bahçeler Müdürlüğüne tomruk ve sera depo yerleri ile Asfalt Şantiyesine
çeşitli malzemelerin düzenli depolanması için beton sahalar yapılması işi yapım işi
4734 sayı lı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açı k ihale usulü ile ihale
edilecektir. ihaleye ilişkin ayrı ntı lı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
ihale Kayı t Numarası

: 2019/275762

1-İdarenin
a) Adresi

: BABADEMIRTAS MAH. TEKKE KAPI CAD. FEN
ISLERI MD. 22020 SARAÇHANE MERKEZ/EDİRNE

Telefon ve faks numarası

: 2842252216 - 2842135347

Elektronik Posta Adresi

: fenislerimd@edirne.bel.tr

ç) ihale dokümanı nı n
görülebilece'ği internet adresi

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

2-İhale konusu yapım işinin

Niteliği, türü ve miktarı

: Betonarme + Çelik Depo ve Betonarme Saha Yapımı;
İşi
m2+3405
m2),
Yapım
(133,64
Ayrı ntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Yapı lacağı yer

: MerkezJEDİ RNE

işe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapı larak işe başlanacaktı r.

ç) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3- ihalenin

Yapı lacağı yer

: Babademirtaş Mah. Tekke Kapı Cad. Fen İşleri
Müdürlüğü 22100 Saraçhane Mevkii Merkez/EDİRNE

Tarihi ve saati

: 27.06,2019 - 09:30

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katı lma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İ mza 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 tamamı nın 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. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.51hale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştı rılabilir. Ancak işin tamamı alt
yüklenicilere yaptı rılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafı ndan iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarı sı ndan fazla hissesine sahip ()dağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası /ticaret

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafı ndan ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yı ldı r kesintisiz olarak bu şartı n
korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İ dare tarafı ndan ekonomik ve mali yeterliğe 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 yı l içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamı nda taahhüt edilen ve teklif edilen
bedelin % 50 oranı ndan 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:
B/III, Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayı lacak mühendislik veya mimarlı k bölümleri:
inşaat Mühendisi
5.Ekonomik açı dan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
ihaleye sadece yerli istekliler katı labilecektir.
ihale dokümanının görülmesi:
7.1. Ihale dokümanı , idarenin adresinde
7.2. Ihaleye teklif verecek olanları n ihale dokümanı nı EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Babademirtaş Mah. Tekke Kapı Cad. Fen İşleri
Müdürlüğü 22100 Saraçhane Mevkii Merkez/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vası tası yla da gönderilebilir.
İ stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. ihale sonucu,
üzerine ihale yapı lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktı r. Bu
ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
İ stekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapı.lmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
(N) •
: 1,00
Değer
Katsayı sı
Sı nı r
İ halede
Uygulanacak
Teklifi sı nı r değerin altı nda olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci
maddesinde öngörülen açı klama istenmeksizin reddedilecektir.

