
E§ETçE BELEDiyE§i rıRıışRııe vE BAsKETBoL §AHA§ı y*pınıı işi

Esşrçş ggıeniyşsİ

E§ETçE grışnİygşİ Heıışıııa VE BA$KETBoL sAHAsl yApıM İ§İ yapım işi 4734 sayılı Kamu
lhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, lhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

i - İciıt ı,tııı iıı

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarast

c) Elektronik Posta Adresi

ç; İhale doküınanının görülebileceği
internet adresı

:-İhalç kcınuşu yagıını işinin
a) Niteliği, ttirü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

ç) İşin stiresi

3- İhşlenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

202|l395542

: CUMrtURiYııT CUMI{ı"JRıYE,I MEYDANl ı7 2240{,

ESETÇE ııDİRN§/EDirrNE

: 2846364325 - 284636400l

: tse tcelre lcdiye(i)ttnet.net. tr

: https://ekap.kik. gov.trlEKAP/

t ADET FıALISAHA va ı ADET BA§KnTBOL §A1.IASI
VAPİM işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'tt yer ılırı ihııle dolriinıını içiıııit
bui unan iıiari şıırtnameıitn ulıışılalıilir.

nStrTÇtr BaLDE§i_ ATATt]ırK MAİ.lALLtrsİ ALP SOKAK

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 giin içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

Yer tesliminden itibaren 90 (Doksıın) takı,iın giiııüdür.

CI"jM}lURi,VnT MAlİALLESİ Cı.JMİ.ltJRiYlıT MtrYI}ANl
NO:8 EStrTÇE ı}aLDEsi- İr,saıı
21.ü7.2|}2l - t4:3{)

e. İlıaleyo katılabilıne şartiarı ve istenilen belgeler iüo yeteriilt değoriendirnıeşindç uygııianaeak
kriterler:
4.t. İhaleye katı|ma şartları ve iştenilen belgeler:
4.1.2. Tet<lif venneye yetkili olduığunu gösteren İmza Beyanııamesi vtıya İmza Sirkılleri
4,1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannaıııesi.
4.1.2.?. Tlizel kişi olması halinde, İdari Şartname ekincle yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgileriııe ve
Yönetimcjeki Görevlilere İllşkin Son Durı-ıınu Gösterir Belge ile tür_el l<işi|iğin noter taşdilqli inıza
sirküleri,
4..t.3. Şeklive içeriği İdari Şartnamede belirleneıı tşklif nıekiı"ilıtı,
4,1.4. Şeklive içeriği İrjari Şartnaınede belirleneıı geçici teıııinat,
4.{.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılalıilir. Ancak işın tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz. İstekli|er, iiıale konusu yapııx işinde alt yüklenicilere yaptırıı,ıayı düşündükleri işlere ait
listeyi teklif ekirıde vereceklerdir.
4.f "6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek |ızere suııuları kıelgeııin, tLizel kişiliğin yarısındaıı
fazla tıisseşine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bı"ıluııan ticaret sicil memurluk|arı veya yeminli rnali ınüşavir ya da serbest mı-ıhasebeci ııali müşavir
tarafıııdan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve dLizenleııdiği tşrihten geriye doğru son bir yıldır
kçsintişiz olarak bu şaıtın korunduğunı"ı göstereıı belge.

4.2" Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken lrriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir,



4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerelren kriterler:

a.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir söz|eşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 'Z,
ilü oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler"

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denl< sayılacalı mühendislik ve
mimarlık bölümleri:

4.4.1" Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

\'ıılııııı İşieriııde İş Deııeyiıııiııde l}eğeılcntliriieçok ü}*.np,*ır İşl*re i}ııir'{'ctiliğ {iitiııtle.yerııi:ın A/XV}ii
{irutıu Salıı İşie ıi [ıeırzer iş oIırııit ltıiıııi eıiil*çlrtir"

4,4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya miınarlık bölümleri:

* iışaa,r iıt ij ı.ı ıını şrisıiE; i
§"§kr:ııomik açıdan en avantajlı tek|if sadece fiyat esasıııa göre belirleı"ıecektir.
§. İhaleye şacleöe yerli istekliler katılabilecektir,
7. İhale dok|jmanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye tekIif verecek olanların ihale dokümanırıı EKAP üzerinderı e*inıza kı-ıllanarak indirmeleri
eorunludur.
ü. Teklifler, ihale tarih Ve saatine kadar E§ETÇE §§L§t}iY§ tsAşKAğtLğĞı - MALİ ı{İZMETLER
llnÜŞÜnlÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese işdeii taalıhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir
.9" İstek|iler tekliflerini, aııahtar teslimi götürü bedel i.ız*rinden verşcektır- lhaie sonuçu, üzerıne ihşle
yapılan istekliyle anahtarteslimi götLirü bedei sözleşme imzalanacakiır Bu ihalede, işin taınanıı için
teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmarnak tizere kşndi tıelir|eyecekleri tutarda geçici
teın i nat vereceklerdi r.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren ü§ {Doksa*ı) takvinı günüdLır-
,i2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verileınez.
,i3. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
l4,Diğer hıışuşlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : i,iü
Teklifi sınır değerin altında olduğıı tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanuııı"ın 3ü inci maddesinde
öngörüleıı açıklama isteıımeksizin reddedilecektir.


