
aiNA iNşAATI YAPTIRlLAcAKTIR
DEMRElKALEl BELEoiYEsi

YAYLAKAYA MAHALLESi sosYAL TEsis YApını işİ yap.m işi4734 sayılı Kamu ihale Kanununun
l9 uncu maddesine oö.e açtk ihale ırsulü ile ihal€ edilecektir. jhaleye ilişkin ay.lnhll bilgaıe. aşağlda
yer almakladla,

İhale Kayt Nıımaaası

1_ida.enin

a} Adresi

b} Telefon Ve faks numaıasr

c) Elektronik Posta Adrğsi

çı ihale doküman1.1n göri]lebileceği
internet adresi

2_İhab konusu yaplm işınin
a} Niteliği, türü Ve miktarl

b) Yaptlacağl yel

c) işe baŞlama tarjhi

1 AD€T çlLiK iNşA.AT sosYAL ]Esis YAP|M işi
Ayr.ıılli bilgiye EKAP'ta yer alaı ihaıe dokümanl iQinde
bulunan idari şaatnameden ı]laşliabilil.

DEMRE iLÇEsi YAYLAKAYA MAHALLEsi

söz]eşmen:ı imzalandüğl tarihlen iıibaren 5 gan içinde
yer tesİimi yap,ıarak işe baŞlanacakllı.

Yeriesliminde. itibaren 150 {YüzEllil ıakvim gıniidüİ,

Gökyazl Mahallesi Mı]staJa Masatll caddesi No:1

09-06 2o22 - 11:o0

20221178451

GoKYAzl i,iA}ıALLEsl MuSTAFA MASATL| CADOE§ı
No:1 07570 rğMRE/ANTALYA

24287 1 51 28 - 24287 1 3661

info@demre,bel.tı

httpsr/ekap.kik,goV.tr/EKAP/

ç) işiı1 stjresi

3- ihalenin

a) Yapülacağl ye.

b) Ta.ıli ve sgali

4. lhaleye katllabılme §aalan ve istenilen belgele. ile yeterlik değer|eİdirmesi.do uygulanacak
kritealeİ:
4,1. ihaleye katllm6 şartlan ve istenilen belgele.:
4.1.2. Teklif Vermeye yetkiıi olduğü!nu gösıeren belgeler.
4.1.2.1. GerÇek kişi olması halinde, nolerıasdikli im?a beyannamesı,
4.1-2-2" Tüzeı kişi olmas| halilde, teklifmeklubunu imzalayanln noterlasdikıi 

'rİza 
beyannaüİesl,

Tozel kışile.de; j§lekıjlen. yönetimindeki göıevliler ile ilgisine oöre, ortakıa. ve ortakık oraı]lanna
(ha!ka aı2 edil€n hısseler ha ç)lüyelerinelkurucula.lna ilişkin bilgiler idarcce EKAP'tan aİnır, EKAP'a
kayıtlt olmayan yğbancl istekliler talaflnda n ise, jlgili alke mevzuatı dikkate alınarak. beliflilen
husu§laıa ilişkin gerekli belgelea s!nı]lul.
4.r.3. Şekiive iÇeriğj ldari Şaüİnamede beliflenen tekıf meııubu,
4.1.4. Şeklive İÇeriği idari Şartnamede beıjdenen geçicileminai.
4.1.5İhale konüs! işte ida.eni. onayl ile alt yük]enici çal,şlınl5bilir. Ancak işiJr tamaml a]l yükığO]cjlere
yaptlılamaz.
4.1.6 Tüzel kişitarafından iş deneyiıai göslennek üzere sunulan belgeain, tüzel kişil]ğil] yarıslndan
fazla t]issesine sahip odağlna ait olmasl hallnde,licaIel ve sanayi odasl/ticalet odasl banyesinde
bulunan ljcaret sicil memuduklafl veya yeminli mall müŞavıl ya da seİest muhasebeci ma|i İnüşavir
taaafından ilk ilan tadhinden sonla düzenlenen Ve düzenlendiğilarjhten geaiye doğru son blr yrdlr
kesintisiz olarak bu şartin koaunduğunu gösteren belQe,

4.2. Ekonomik ve mali yelerliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşlmasl ge.ekeİ krite.ler:

idaae laraf|nda,r eko omik ve mali yelediğe il'Şkin kriler belirtilmemaşlji

4"3, Mes|ekive Teknik yete.liğe iıişkin belgelel ve bu beıgeleİin taşlmaslgereken kİiterleli



4.3.r. iş deiey'm D€lgeleİi|
son on beş yll içinde bedol jçeren bir 5ö2ıeşme kapsamlnda laahhüt edileı Ve teklif edilen bedelin %
50 oranündan az oİmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belğelor.

4.4.Bu ih.lede benzeİ iş olaaak kabul edilecek işlef ve benze. işloİe denk say.lacak mühendl8lik
ve mimaıllk böıümleri:
/ı.4.1. Bu ihalede benzeriş oıar€k kabuledilecek i§leİ:

Yap|m.işle,inde, benz€r iş grupları ıebliğinde yer alan "{B) ÜsT YAP|" .,lal. GRuP BiNA
lŞLER|" benzel lş olarak kabuledllecektlr,
a./ı.2. Benzel iş€ denk sayllacsk mühendislik veya mimaallk bölümleİi:
ilışaat Muhendisi veya Mamaİl.k bdlumlerine ait mezuniyet belgeleri veya diplomalart benzer a§
oıafak kabul edilecekıiı

s,Ekonomik açdao en aventajll teklif sadece fiyat esaslna göre bslirjeneceklir.

6, lhaleye sadece yeıli isteklilorkallıatİlecektir.

7. ihale dokümanlnln göaiilmasi:
7,1. lhale doküm5nl idarenln 6dreslndo görülebllil.
7.2. lhaleye teklüf verecek olanla.ln lhale dokümanlnt EKAP üzennden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur,

8. Teı|inea, ihale tarih Ve saatine kadar oemre Bsıediyesj D€stek Hizmetlera Madiirlüğü adıesa,re
elden tes|im edileti|eceğa gibi, ayn| adrese €de]ilaahhi]llü posla vasltaslyla da gönderilebdır.

9. lstekliler tekliflerini, anahtar teslimi9öıürü bedelıizerinden vetecektir. lhale sonucu. üzeri.]e ihale
yapll8n istekliyle anahta.leslimi g6türü bedel sözleşme imz6lanac€khr. Bu ihalede, işin lamaml lÇjn
teklaf veıleceklir,

l0. lstğkliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üze.e kendi beliieyecekIeri tutarda geçici
temInaü Verecekledir.

l l. Verilen teklifledn geçedilik süresi. ihale tarihinden itjbaren 60 (Altm|ş) takvim gOnüd!r.

'l2. Konsorsiyum olarakihaleyelek]if venlemez.

l3. Bu ihalede eleklron'k eksiltme yaplhayacaktlr.

,lıl.Diğer husu§ıa,:
lhalode Uygulanecak s|nl. Değe. Keısgy|sl (N) 1

Teklif] slnlr değeıin altlnda olduğu tespit edilen islekliıerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngöriilen açlklama islğnmeksizin aeddedileceklir.


