KARA]ror,u işr,nni vArTIRILACAKTIR
nrr nniynsi GrN işınni rı,rtrnünr,üĞü).
gnrgniyE BAşKA}rLıĞıvıız sINIRLARI içnnisiN»E BuLuNAN vrurırıriF KIRsAL
MAHALLBIBnN MAHALLE içi yorrenrNnı ririrri pmrn irn nöşnxıvresi yeprııı işi
rr^azno

yapım

işi4734 sayrlı Kaıııu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup,
teklifler sadece elektronik ortamda EKAP iizerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin aynntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
:20201574232

iıcı

l-İdarenin
a)

b)

Adı

Adresi

numarasl
ç) İhale dokiimanının

c) Telefon ve faks

:

HAZRo BELEDİYESİ (FEN İşrnnİ ıvıÜnÜnrÜĞul

:

Şehitlik Caddesi Hİirriyet Matı. No:5 2|560

HAZRo/DiyıngAKIR

:4|26712|08,4l267nrc2
:

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

görülebileceği ve e-imza
kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası

2-İhale konusu yaptm işinin
a)

Adı

b) Niteliği, tiirü ve miktan

BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZ SINIRLARI İÇBnİsİı.IDp
BULUNAN VİUHrBrİr KIRSAL MAHALLELERİN MAHALLE İÇİ
YOLLARINnı rİrİrrİ penrn İrB »ÖşBışvgsİ yepnı,ı İŞİ
: 14000 nı3 (ondörtbin mefekare) Kilitli Parke Taşı 1400 m3 (bindörtytiz

:

mefekare) Temel Malzemesi
Aynntılı bilgir EKAP'ta yer alan ihale dokiimanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Belediye Başkanlığımrz srnrrlannda parke çalışması yapılacak olan
kırsal mahalleler
: Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim gilqüdtlr.
ç) Siiresilteslim tarihi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 giln içinde
d) İşe başlaırıa tarihi
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin
ı) İhde (son teklif veı:rıe) tarih ve saati
b) İhate komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı
adres)

l. İnaleye katılabilme şırtlan

: |1.11.2020 - 10:00

:Haao Belediye Başkanlığ Toplanh
Salonu

ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendİrmesinde uygulanacık

kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dıŞı

unsrırlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında.beyan efineleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklifvermefe yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza SirHileri.
4.|.2.1. Gerçek kişi olınası halinde, noter tasdikli iıuabeyannamesi.
4.|.2.2,Tiızelkişi olması halinde, ilgisine göre tiizel kişiliğn ortaklarr, üyeleri veya kuruculan_ ile ttizel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamınİn bir Ticaret sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tiimtinü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafindan her durumda bu
bilgileri gösterir pay defter) ile tiizel kişiliğin noter tasdikliimza sirktileri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İaarl Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartıamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konuju işle idarenin onayı ile att yiiklenici çalıştınlabilir. Ancak işin tamamı alt yiiklenicilere
yaptınlamaz.
7.İ.srro"1kişi tarafindan iş deneyimi göstemıekiizere sunulan belgenin, tiizel kiŞiliğin Yansından fazla
hissesine sahip ortağına ait olmasrhalinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası biinyesinde bulunan ticaret

sicil memurluklan veya yeminli mali müşavir ya M serbest muhasebeci mali müşavir tarafindan ilk ilan
tarihinden soırra diizenlenen ve diizenlendiği tarihten geriye doğru son bir Fldır kesintisiz olarak bu şartın

korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve maH yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşımısı gereken kriterler:
İdare tarafindan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

Mesleki ve Teknikyeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gdreken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleriı
Son on beş yıt içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50
oranından az olmamak iıerc ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak

kıbul edilecek işler

ve benzer işlere denk sayılacak mühendİslik ve

mimarlrk bölümleri:
4.4.t.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A. Altyapı ve V. Gnıp Karayollan İşleri
4.4.2.Benzer işe denk sayılacak miihendislik veya mimarlık böliimleri:
Diplomalarını iş deneyim betgesi olarak kullanmak suretiyle ihaleye iştirak edecek gerçek kişi inşaat
mtihendisi veya mimar kabul edilecektir.

5.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esaslna göre belirleneceltir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceliir.

EKAP iizerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlann,
imza kullanarak EkAp iizerinden ihale doktimanını indirmeleri zorunludur.

7. İhale dokiimanı

e-

Teklifleı EKAP iizerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imzaile imzalanarak, teklife iliŞkin
e_analıtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
8.

tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiYatlann
İhale sonucunda,
çaıpımr sonucu bulunan toplambedel iizerinden teklif birim fiyat şeHinde verilecektir.
i2erine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
9. İstekliler

10.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecelıtir.

11. İstekliler

teklif ettikleri bedelin o/o3'tinden az olınamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda geÇici teminat

vereceklerdir.
12.

Bu ihalede etektronik eksilnne yapılmayacaktır.

13. Verilen

tekliflerin geçerlilik siiresi, ihale tarihinden itibaren 95 (DoksanBeŞ) takvim gİlnüdilr.

l4.Konsorsiyum olaıak ihaleye teklif verilemez.
15.

Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınrr Değer Katsayrsı

§)

: 1,2

Aşın düşük-teklif değerl*di*r" yöntemi: İhale,I(anunun 38 inci maddesinde öngörülen aÇıklama
isİenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklifiizerinde bırakılacaktır.
ıhale Dokiimanını İndir yazdır

