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memurluklan Veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali ıı]üşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye <loğru son bir yıldır kesintİsiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belge.
4,2, Ekonomİk ve maIi Yeterliğe ilişkin beIgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtitmemiştir.

4,3, Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3,l. İş deneyim belge|eri:
Son on beŞ yıl iÇinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklifedilen bedelin % 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş d"""yi;İ;İ;;1eren belgeler.

4'4'Bu jhalede benzer iŞ oIarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A Altyapı ve V.Grup Karayollan İşleri

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
DipIoınalarını iŞ deneyim belgelesi olarak kullanınak suretiyle ihaleye iştirak edecek gerçek kişi inşaatmühendisi veya mimar kabul edilecektir,

5, Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekIiler katılabilecektir.

7' İhaIe dokün-ıanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklifverecek olanlann, e_imzakullanarak EKAP üzennden ihale dokiimanınİ i"Ji.,İ.İJj]o-rlrar..
8' Teklifler' EKAP iizerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e_anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine ı.aaar Er.qp tızerinden gönderilecektir.

9, istekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin,miktan ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlann çarpımısonucu bulunan toPlam bedeI üzerinden teklif birim nyui şJı.ılna. ,".iü;""kt;;.'i#" ."*.rra", üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme inızalanu.^kt,f' 
-' '-'

l0. Bu ihalede, işin tamamı için teklıl verilecekıir

Jl;J::?\:H:"'lif 
ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi beıirleyecekleri futarda geçici teminat

l2. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılnıayacaktır

13, Verilen tekliflerin geçerlilik süesi, ihale tarihinden itibaren 95 (DoksanBeş) takvim günüdü
l4.Konsorsiyum olarak ihaleye tekIif verilemez.

l5. Diğer husus|ar:
Ihalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2Aşırı düşük teklif cleğerlendirme yilnteıni: İl,ul". «u-nunun :Xekonom ik açıdan en ivantaj I ı ıekii f üzerinde ;,;;İ;;;.;;];;'

ınci maddesinde öngörülen açıklama istennıeksizin

hllps://ekap.kjk,goV.trlEKAP/ortak/lhaleArama/andex.hlml
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KARA. \,OLU iŞLERI IAPTIRILACAKTIR
HAZRO BELEDİYE BAŞKANLIĞI ( I

BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZ 
İT.rl-L.ty]9E-RIS'NDE BUL.INAN; KAVAKLIB.ĞAZ, DADAŞ AĞILIVE TEKNEBAŞI MAHALLERİNiNI4AHALiE içi voLLARINıN riı-lrı_i panxi}arııı işi yapım işi4'734 sayılı Kamu ihale Kununy:l: l9 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale eJilecek olup, tekliflersadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacakhr. İhaleye ilişkin 

"y.r"trıİoİİgiİ". "İağıda 
yer almaktadır:ixı :2020ı537395

l -İdarenin

a) Adı : HAZRo BELEDİYE BAŞKANLIĞI (FEN iŞLERi MÜDÜRLÜĞÜ)
b) Adresi : Şehitlik Caddesi Hüniyet Mah. No:5 21560 HAZRO/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 4t26'7121O8 - 4|267 |2102
ç) İhale dokÜmanının : hftps://ekap.kik.gov.trlEKAP/
görülebileceği ve e-imza
kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası

2-Ihale konusu yapıın işinin
a) Adı

İ

b) Niteliği, türü ve miktan

ç) SüreSi/teslim tarihi
d) İşe başlan-ıa tarihi

: _BELEDiYE BAŞKANLlĞIM l7, SINIRLARI içEnisiNoı BULUNAN ;KAVAKLIBOĞAZ, DADAŞ AĞlLI VE rExNpsaşi ııeunı_rEniNiN
MAHALLE IÇl YOLLARININ KiLiTLi PARKE YAPIM iŞi

: 23500 (yirmiüçbinbeşyüz) m' Kilitli Parke Taşı 2350 (ikibinüçyüzelli) m]
Temel Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde buluıan idari
şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği r* , 

ilK:",,:rliİlçfJİ}i};-#avaklıboğaz, 
Dadaşağılı ve Teknebaşı

Yer tesliminden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.
Sözieşnıenin iıı-ızalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimı yapılarak işe başlanacaktır.

3-Ihalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :26.|0.2020 - |0:00
b) ihale komisyonunun toplantl yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Hazro Belediye Başkanhğı Toplantı Salonu

4,ihaleye kalılabilme Şartlarr ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4,1, Isteklilerin ihaleYe katılabilme[erı ıçin uşugfru roy,iulr-u;İ;;Ş;;İu"'u.İ".İr,T" fiyat dışı unsurlaraü]iİk:-ınji]qil.eri e-teklifl eri kapsanıında bey"" eT.a".İ e.İ.kınektedir.{,1,1, leKlll VeITneye yetkili oldu.gunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri.4.I.2.1. Gerçek kişi o|ması haiinde. notİrtasdikIi imza bevannamesi.
4'l'2'2' Tizel kiŞi olması halinde, ilgisine göre tiizel kişiİiğln 

"Itlry,üyeleri veya kurucu]aıı ile tiizel kişiliğinYönetimindeki görevlileri belirten son duru-mu g<isterir ıic'aret Sicil Gazeİesİ, a, 
-İiİgl'ffi 

tamamının bir TicaretSicil Gazetesinde bu]unnıaııası. halinde. bu uilğilerin tırntin'ıl gort.,-"k ür";.,lgiiih;aret sıcll cazeteleri veya
9r.lry.]g, gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 

""'., '"r,litli 
iınza sirküleri,

1.1.]. Ş.1.1i 
ve ıçeriği İdari Şannamede beliı]-enen tel<liİmettuUu.

j.|.l,,Senli ve içeriği İdari Şartnamede belirIenen geçi.i İe.inat.

l;';İlİi§}:""'u 
iŞte idarenin onayı ile alt ytitıen7ci'çaİı-ştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere

4' l '6 Tüzel kiŞi turafından iŞ tleneyimi gösıermek üzere sunulan belgenin. ıüzel kişiliğin yarısından fazlahıssesıne sahip ortağına aiı oüınasl'haüirid.. ,,.]rr.i ,. rffii .,u.,r,ıcaret odasl bünyesinde bulunan ticaret sicil
tttps]//ekaP.kik,goV trlEKAP/orlak/lhaleArama/lndex.html
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