
17.03.2022 09|02 lhale Arama - EKAP (Kamu lhal€ Kurumu)

KARA,YoLU YAPTIRILACAKTIR

irçrulz SbIRLARI DAHİLiıg»r BULUNaN MUHTELiF MAHALrgıgniuİzİN MAHALLE İÇİ
YOLLARININ PARKE YAPIM İŞİ yapımişi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile üale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP iizerinden alrnacakğr.
İhaleye ilişkin aynnhlı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

iıoı :20221247492

l -İdarenin

ı) Adı : tIAZRo BELEDrYESİ (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞo
b) Adresi : Şehitlik Caddesi Hiirriyet Mü. No:5 21560 HAZRO/DiYARBAKIR
c) Telefon ve faks nrımarası :4126712108 - 4126712108

ç) İhale doHima,,rr,'r, : https://ekap.kik.gov.trlEKAPi
göriilebileceği ve e-imza
kullanılarak indirilebilecğ
intemet sayfası

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı

b) Niteliği, tiirii ve miktan : SSOOO (Iİİm'Kilitli Paıke Taşı 5500 ffFtm'
Temel Malzeınesi
Aynntıh bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokiimanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabiliı.

: HAZRO İLÇESİ MAHALLELERi
: Yer tesliminden itibaren l20 (YiizYirni) takvim giinüdiir
: Sözleşmeııin imzalandığ tarihten itibaren 10 giin içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacattır.

c) Yapılacağı/teslim edileceğ yer

ç) Stlresi/teslim taıihi
d) İşe başlama tarihi

3-İhalenin
ı) ihale (son teklifverme) tarih ve saati

b) hate komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı
adres)

: M.04.2022 - ||:00
: Hazro Belediye Başkanlığı Toplantı
Salonu

4. İhıleye kah|ıbiime şırtlın ve istenllen belgeter ite yeterlik değerlendirmeslnde uygulınıcık
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etneleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklifvermeye yetkii olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tiizel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlanna
(halka arz edilen hisseler hariç)/i§elerine/kuruculanna ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriğ İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.r.4. Şekli ve içeriğ İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yiiklenici çalıştınlabilir. Ancak işin tamaını alt yiikleııicilere
yaptınlamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafindan iş deneyimi göstermek iizere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla
hissesine sahip ortağına ait olınası halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası btinyesinde bulunan ticaret

sicil memuılukları veya yeminli mali mi§avir ya da serbest müasebeci mali mfşaviı tarafindan ilk ilan
tarihinden sonra diizenlenen ve dtizenlendiğ tarihten geriye doğu son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartm
korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mıli yetertiğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıınısı gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kiter belirtilmemiştir.
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4.3. Mesleki ve Tekntk yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin tışımı§r gereken krlterler:
43.1. lş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir södeşme kapsamında taabhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50
oranrndan az olmamak ilzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihılede benzer iş olırak kıbul edilecek §ler ve benzer işlere denk sayılacık müheıdislik ve
ınimırlrk b6lümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A. ALrYAPIVE V.GRUP KARAYOLLARI İŞLERİ

4.4.2.Beızer işe denk sayılacak miihendislik veya mimarlık bölümleri:

DİPLoMALARINI İŞ DENEYIM BELGESİ oLARAK KIJLLANMAK sLJRETfrLE iHeıeyg
İŞTİRAK EDECEK GERÇEK Kİşİ NşAAT MüIDNDİsİ wyı vlven KABIJL EDn"ECEKTiR.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin milian ile bu iş kalerıleri için teklif edilen birim fiyatlann
çarpımr sonucu bulunan toplam bedel iizerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. foale sonucıında,
tizerine ihale yapılan istekli ile birim fıyat sözleşme imzalanacaktır.

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

6. İhaleye sadece yerli istekliler kahlabilecektir.

7. İhale dokiimanı EKAP iizerinden bedelsiz olarak görülebiliı. Ancğ ibaleye teklifverecek olanlann, e-
imza kullanarak EI(Ap iizsrinden ihale doktimanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifleı EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin
e-anahtar ile biılikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderileceliiı.

10. Bu üalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11, İsteklileı teklif ettikleri bedelin %3'iinden az olııamak iizere kendi belirleyecekleri futarda geçici teminat
vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksilme yapılınayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 95 @oksanBeş) takvim günüdiir.

l4.Konsorşiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınir Değer Katsayısı §) : 1,2

Teklifi sınır değerin alhnda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

ıhale Dokiiıınanını İndir yazür
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