
sPoR TEsisi lNşAAT| YAPT|RlLAcAKT|R
DEMRE(KALEl BELEoiYEsi

ıLçEMiz BüYüKKuM MAHALLESl KöMüRLüK cADoEs|NDE sPoR TEsisi YAP|M işi yaplm işi
4734 saylll Kamu lhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açlk ihale usulü ile ihale edi|eceklaa.
lhaleye ilaşkin ayaınllll bilgi|er aŞeğıda yer aımaktacllr.

iha|e Kayıt Numaİasl

lJdaİenan
a) Adresi

b) Telefon Ve faks numaras|

c) Elekt.onik Po§a Adresi

ç) lhale dokiimanInIn göriileulecoğa
intomet adresa

2o22l53E994

GöKYAzl MAHALLES| MuSTAFA MASATL| cADDEsi
No:1 07570 oEMRE/ANTALYA

24287 1 51 28 - 242a7 1 366,|

inro@demre.bel.tr

https://ekap. kik, goV,lrlEKAP/

2-ihale konusu yaplm işinin
a) Nileliği lrru Ve miklarl

b) Yapülacağü ye.

c) lŞe başlama tarihi

ç) lşin süresi

3. Ihabnin
a) Yapılacağl yer

b) Tarihi Ve saali

4. ihaleye katllabilme şarllan
kdtgr|er:

FUTBoL sAHAs| 1.660,00 M2, TENis KoRTu 7oo,o0 M2,
BASKETBoL sA}lAsl 550,00 M2, soYuNMA oDAsl l30,oo
M2, KAFETERYA 

'10,00 
M2, çocUK oYuN PARK| vE

sPoR ALAN| 400.00 M2, oEN oLuşAN BEToNARME
çEL|K iNşAAT sPoR TEsisi YAP|M işi
Aynnİll bilgiye EKAp'ta yer alan ihale dokümanl içinde
bulUnan idari şa.tnameden ulaşllabili.-

oEMRE .ilçEsi BÜYÜKKuM MAHALLES| KöMuRLüK
cADDEsl

sözleşmenin imzalandlğl tafihten itiba.en 5 gün içinde
yer leslimi yapllarak lşe başlanacaktlr

Ye. leslimanden itibaren,| 20 (YüıYirmi) takvim günüdü..

Gökyaa Mahalıesi Mustara MASATL| cad. No: 1

Demrc/ANTALYA

16.06.2022 - 14:00

ve istenilen belgeler ile yeteİlik değerlendirmesinde uygulanacak

4.1. lhaleye katlJma şadlan Ve istenilen belgeler:
,|.1-2. Teklif Vermeye yetkili olduğunu gösleren beloeler,
4.1.2.1. Ge.çek kişa olmas| halinde, nolertasdikli jmza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olmasl halinde, teklif mektubunu imzaliyanln noler lasdikli jmza beyannamesl
Tüzel kişilerdei isteklilerin yönetimindeki görevliler ile il9isine oöre, onaklarve oatakık oranlanna
(ha|ka aaz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kuruculaalna ıişkin bi]giler idaıece EKAPIan ahnlr, EKAP'a
kayılll olmayan yabancl islekliler taaaflnda n ise, ilqili ülke mevzu;tl dikkale allnarak belirtilen
hususlara ilişkin qerekla belqeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği ldari Şartnamede belir]enen teklif meklubu.
4.1.4. Şekli Ve içeriği idari Şartnamede belir]enen geçicitemınat.
]ı.'!.5ihale konusu işte idarenin onayl ile ali yüklenicj çallşılnlaüli. Ancak işin lamaml all yüklenicilere
yapllnlamaz,
4.'1,6 Tüzel kişilaraflndan iş deneyimi göslermek üzere sunulan belgenin, tüzel kaşiliğin yarlslndan
fazla hissesine sahip orlağlna ait olmasl halinde. ıicaret Ve sanaya odasl/tic€reı od;si bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurluklan Veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebecj m;li müşavir
t6raİndan ilk ilan larihanden sonra düzenlenen ve düze nlend iği la rihlen geriye doğru son bir yıldlr
kesanlisiz ola.ak bu şarıln koaunduğunu gösleren belge,



4.2. Ekonomik ve mali yoıealiğe i|işkin be|gele. ve bu belgeleain taştmasl goİeken krilaİlel:

ldare taraf|ndan ekonomik ve mali yeter]iğe ilişkin kriter belirtılmemiŞtir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeieİliğe i|işkin belooleİ ve bu belgeleİan iaşlmasl gereken k'iteİler:

iı.3.1. iş donoyim belgeleri:

son on beŞ ylI içinde bedel içeren bir sözleşme kap§amlnda taahhül edilen ve teklif edilen bedelirı %

50 oranlndan az olmamak üzere ihale konusu i§ veya benzer işlere iliŞkin iş deneyimini gösteren

b€lgeler.

4.,|.Bu ihalede benze, iş olaıak kabul edilecek işlel ve benzeı iş|ere denk sayllacak muhendislik
ve mimaİhk bölümle,i:
ıı.4.,l. Bu ihalede benzer iŞ olarak kabuledilecek işler:

Yaplm işloİinde, benzeİ iş gruplan tebliğinde yer alan "(Al ALT YAP| iŞLERi' "xvtll. GRuP
SAHA işLERi" benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzef işe denk sayülacak mühendislik veya mimarllk bdlümled:

lnşaat Mühondisi veya Mima,l|k bölümlerine ait mezuniyet belgeleri veya diplomalan benzer iş
ola.a* kabul edilecekıi,.

s.Ekonomik açıdan en avantajllteklif sadece fiyat esaslna göle belidenecektİ,

6. lhaleye sadece yerli istekliler katılebilecektir

7. lhale dokamanInln göaülmesi:
7.1. lhale dokümanl, idarenin adresindo oörülebili.,
7.2. Ihaleye teklifverecek olanlann ahale dokümanlnl EKAP üzeüinden e-imza kul|ana.ak indi.melefi
zofunludua

8. Teklifer, iha|e tarih ve saatine kadar Demre Belediyesi Desıek Hizmetleri Müdür|üğü adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynl adrese iadelilaahhütlü posta vaslteslyla da oönderilebilar,

9. lstekliler leklıflerini, anahla.leslimi 9ötürü bede| üzerinden ve.ecektir. lhale sontJcu, üzerine ihale
yapılan inekliyle an a hta r leslimi götürü bedel sözleşme imzalanacakllr. Bu ihalede, işin lamaml içjn
teklif verilecektir.

,l0. lsıek|i|er tekıjf etıikıerj bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi beli.leyecekleri tutarda geçio
temanat vereceklerdir

,l1. Verilen lekliflerin geçer|ilik süresi, ihale larihinden itiberen 60 (Altmlş) takvim günüdür.

l2. Xonsorsiyum olarak ahaleye leklif verilemez

l3. Bu ihalede elektronik eksiltme yapllmayacaktlr.

l/ı.Diğel hususlaİ:
lhalede Uygulanacak slnlr Değer Katsayıs| (N) :1,2o
Teklifi slnlr değefin altlnda olduğu lespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 36 ınci maddesinde
öngörülen açlklama istenmeksizin reddedileceklir.


