
. BiNAiNşAATlYAPT|RILACAKTIR
DEMRE(KALE} BELEolYEsI

YAYLAKAYA MAHALLESl sosYAL TEsis YAP|M iŞi yaplm lşl 1734 saylll Kamu lhale Kanununun
19 Uncu maddesine oöre açık ihale usulu ile lhale edileceklil. ihaleye llişkln ayrlntlll bllgile.aşağlda
yer almaktadlı,

İhale Kayt Numarası

1_idarcnin

alAdresi

b) Telefon ve faks numalas|

c) Elekiıonik Posta Adresi

ç) ihale dokümanlnln görülebileceği
inlernet adresi

2_ihaıe konusu yap|m işinİn
a) Niteliği, tİrü Ve miKarl

b) Yap|lacağl yer

c) lşe başlama tarjhi

ç) işin süresi

3- ihalenin

a} Yapllacağl yer

b)Tarihive saati

1 ADET BEToNARME çEL|K |NşAAT 671,oo m2 sosYAL
TEsls YAP|M lş|
Ay.lnılll bilgiye EKAP'ta yer alan İhaıe dokümanı içinde
bulunan adari şaİınameden ulaşllabilir.

DEMRE iLçEsi YAYLAKAYA MAHALLEsi

sözleşmenin amzalandlğl tarihten itibaren 5 gün ]çinde
yer teslimi ya pllara k işe başlanacaktlr,

Ye. teslaminden itibaren l50 (YüzEl|i) takvim günüdüİ

Gökyazl Mahal|esa Mustafa Masatll caddesi No:1

29.06.2022 - 11 |00

4. ihaleye katllabilme şartlan ve istenilen belgele. i|e yeterlik doğeİ|ondirmesinde uygulanacak
kriteder:
4.1. lhaleye katllma şarılan ve islenilen belgeler:
4.1.2. Teklif Ve.meye yetkili olduğunu göstefen belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kjŞi olmasl halinde, noter tasdikli jmza beyannamesi,
iı.1.2.2. Tü2el kişi olmasl halinde, tekllf mektubunu imzalayanln noter tasdikli imza beyannames.
Tüzel kişilerde; isteklilenn yönelimindeki görevliler ile ilgisine oöre, ortakla. ve ortakllk olanlaflna
(halka ez edılen hisseler hariç)/üyelenne/kuruculanna ilişkin balgile. idarece EKAPlan allnlı EKAP'a
kayltll olmayan yabancl jsiekliler taraflnda n ise. ilgili ülke mevzuat| dikkate allnarak, belirtjlen
hususlara alişkin gerekli belgeler sunulı]r
4.1.3. Şekli Ve içeriği idari Şartnamede beli.]enen leklif mektubu.
4.1.ıı. Şekli Ve içeriği idari Şartnamede belide.en geçjciteminal.
4.,1.5lhale konusu iŞüe ida.enin onayl jle alt yüklenaciç3llŞtlnlabalir. Ancak işin tamaml alt yüklenacile.e
yapllılamaz.
4.1.6 Tüzel kişitarafından iş deneyimi göslermek üzere sunulan belgenin, lüzel kiŞıliğin yanslndan
fazla hassesine sahip ortağlna ail olmasl halinde lic€ret ve sanayi odasl^icaret odasl bünyesinde
bulunan iicaret sicjl memurlukİan Veya yeminli mali müşaVir ya da seİöesl muhasebeci ma|i müşavir
taraflndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlend iği taaihten geriye doğru son birylldlr
kesintisiz ola.ak bu şartln korıJnduğunu gösteren belge

4.2. Ekonomik ve mali yeterlağe ilişkan belge|er ve bu belgele.in taşlması gereken k.iterler:
idaae taaaflndan ekonomik ve maliyeterliğe iliŞkin kriter beliftiImemişljr,

4.3. Meslekİ ve Teknik yeter|iğe ilişkin belge|er ve bu belgele,an taş,masl gereken kriterler:

20221592507

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

24287 1 51 28 - 21287 1 3661

info@demre.bel.tr

htıpsr/ekap.kik ooV.l/EKAP/



4.3.1. iş deneyam belge|eri:

son on beş yll içjnde bedel jçeren bk sözleşme kapsamlnda taahhül edilen ve teklif edilen bedelin %

50 oranlndan az olmamak üzere ihale konusu iş veya b€nzer işlele ilişkin iş deneyimini gösteaen

belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edi|ecek aşle, ve benze. işlgre denk sayllacak mühendislik
ve mimarllk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabuIedilecek aşler:

Yap|m işleİinde, benzer iş gruplan toblağinde yer alan 'tB) usT YAP|" {ll. GRuP BaNA
işLERi" benzer aş olarak kabul edilecekta..

ıa.4.2. Benzer işe denk sayl|acak mühendislik veya mimadİk bö|ümlen:

inşaat Mühendisi veya Mimar|lk b6lümle.ine ait mezuniyet belge|gri voya diplomalan benze, iş
oIarak kabul edilecekti,.

s.Ekonomik açdan en avantajll teklif sadece fiyat esaslna gö.e belidenecektir.

6. lhaleye sadece yedi astekliler kaillatilecektir,

7. lhale dokümanınln görülmesi:
7.1. lhale dokümanl, idarenin adresinde görülebili.,
7.2, lhaleye teklif verecek 016nl6nn ihale dokümanlnl EKAP üzerjnden e,imza kullanarak indiameleri

zorunludur,

8. Teklifler, ihale tarih ve saaline kadar oemrc B€lediyesi Destek Hazmetleri Müdüflüğü adresine
elden leslim edilebileceğa gabi, aynl adaese iadeli taahhütlü posla Vasltaslyla da gönde.ilebilir,

9. lslekliler leklifledni, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden Vereceklir. lhale sonucu, üzerine iha|e
yapllan istekliyİe anahtar teslimi götürü bedel sözleŞme imzalanacaktlı. Bu ihalede, işin tamaml için
leklif verilecektir.

1o, lstekliler ıeklif ettikleri bedelin 0,63'ünden az olmamak üzere kendi belideyecekleritutarda oeçici
teminal verecekterdir.

11. Verilen lekliflerin geçer]ilik süresi, ihale iarjhanden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

,12. Konso§iyum olarak ihaleye leklif verilemez,

,l3. Bu ihalede elektronik eksiltme yapllmayacaktlr.

1ıı.oiğ€r hususlar:
|halede Uygulanacak slnlr Değer Katsay|sl (N) ] 1,0o

Teklıtl slnlr değerin aİtlnda olduğu tespit edile. isleklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açlklama istenmeksizin reddedileceklir.


