ÝLAN

KÜTAHYA PAZARLAR SOFULAR GÖLETÝ
DSÝ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ
KÜTAHYA PAZARLAR SOFULAR GÖLETÝ yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer
almaktadýr.
Ýhale Kayýt Numarasý
:2017/647766
1-Ýdarenin
a) Adresi
:Kýrmýzýtoprak Mahallesi Taþköprü Caddesi, DSÝ Sok. No:2 26020
ODUNPAZARI/ESKÝÞEHÝR
b) Telefon ve faks numarasý
:2222111100 - 2222111110
c) Elektronik Posta Adresi
:dsi3@dsi.gov.tr
ç) Ýhale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Niteliði, türü ve miktarý
:134 ha sulama amaçlý gölet inþaatý için gövde, dolusavak,
derivasyon, dipsavak, regülatör ve yol imalatlarý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari
þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
:Kütahya Ýli Pazarlar Ýlçesi
c) Ýþe baþlama tarihi
:Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
ç) Ýþin süresi
:Yer tesliminden itibaren 400 (dört yüz) takvim günüdür.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:DSÝ 3. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Kýrmýzýtoprak Mah. Taþköprü
Cad. Dsi Sok. No:2 Odunpazarý/ESKÝÞEHÝR
b) Tarihi ve saati
:08.02.2018 - 10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel
kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere
yaptýrýlamaz.
4.1.6. Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest
muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten
geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar
nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan
mevduatýný gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da
birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de saðlanabilir.
4.2.2. Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri:
Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri;
a) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olan istekliler yýl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini,
b) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olmayan istekliler, yýl sonu bilançosunu
veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin saðlandýðýný
göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir
tarafýndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eþdeðer belgelerde;
a) Cari oranýn (dönen varlýklar / kýsa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasý,
b) Öz kaynak oranýnýn (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmasý,
c) Kýsa vadeli banka borçlarýnýn öz kaynaklara oranýnýn 0,50'den küçük olmasý, yeterlik kriterleridir ve bu
üç kriter birlikte aranýr.
Yukarýda belirtilen kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son üç yýla kadar olan yýllarýn belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik
kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr.
Ýhale veya son baþvuru tarihi yýlýn ilk dört ayýnda olan ihalelerde, bir önceki yýla ait belgelerini
sunmayanlar, iki önceki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini saðlayamayanlar
ise iki önceki yýlýn belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yýlýn belgelerini sunabilirler. Bu durumda,
belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp
saðlanmadýðýna bakýlýr.
4.2.3. Ýþ hacmini gösteren belgeler:
Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait, aþaðýda belirtilen belgelerden birini sunmasý yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altýnda devam eden yapým iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen yapým iþlerinin
parasal tutarýný gösteren faturalar.
Ýsteklinin cirosunun teklif ettiði bedelin % 25 inden, taahhüt altýnda devam eden yapým iþlerinin
gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen yapým iþlerinin parasal tutarý için ise teklif edilen bedelin % 15
inden az olmamasý gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saðlayan ve saðladýðý kritere iliþkin belgeyi
sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýl için saðlayamayanlar, ihalenin yapýldýðý yýldan önceki
yýldan baþlamak üzere birbirini takip eden son altý yýla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde,
belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp
saðlanmadýðýna bakýlýr.
Ýhale veya son baþvuru tarihi yýlýn ilk dört ayýnda olan ihalelerde, bir önceki yýla ait gelir tablosunu
sunmayanlar bakýmýndan iki önceki yýl, ihalenin yapýldýðý yýldan bir önceki yýl olarak kabul edilir. Bu gelir
tablosu itibariyle yeterlik þartýnýn saðlanamamasý halinde ise, iki önceki yýl, ihalenin yapýldýðý yýldan bir
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önceki yýl olarak kabul edilmek üzere son altý yýla kadarki gelir tablolarý sunulabilir ve bu durumda gelir
tablolarý sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp
saðlanmadýðýna bakýlýr.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80
oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik
ve mimarlýk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
27/04/2016 tarih ve 29696 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý
Tebliðinde yer alan A-VIII Grubu iþler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýþ Deneyim Belgesi yerine diplomalarýný sunmak suretiyle ihaleye girecek olan Ýnþaat Mühendisleri,
Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinin 48. Maddesinin 8. Bendi uyarýnca ihale konusu iþ veya
benzer iþlere denk sayýlacaktýr.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif fiyatla birlikte fiyat dýþýndaki unsurlar da dikkate alýnarak
belirlenecektir.
A.1- Teklif fiyatý puanlamasý (TFP:50 PUAN)
Geçerli teklif veren istekliler arasýnda teklif edilen en düþük teklif fiyatý sahibi istekli 50 Puan alacak olup
diðer isteklilere ait teklif puanlarý,
TFP= Tfmin x 50 / TF
Formülü ile hesaplanmaktadýr.
Bu formülde;
TFP: Teklif puaný,
TFmin: Geçerli teklif veren istekliler arasýnda teklif edilen en düþük teklif fiyatý,
TF: Ýsteklinin teklif fiyatý, ifade eder.
A.2- KALÝTE VE TEKNÝK DEÐER NÝTELÝK PUANLAMASI (50 PUAN)-KTP
Kalite ve teknik deðer nitelik puanlamasý KTP=ÝÞBTFNP+TDNP+TSP formulü ile hesaplanacaktýr.
A.2.1. Ýþ Kalemleri Bazýnda Teklif Fiyat Nitelik Puaný (ÝÞBTFNP) (45 Puan):
Ýþ Kalemleri Bazýnda Teklif Fiyat Nitelik puanlamasý 45 tam puan üzerinden yapýlacaktýr. Geçerli teklif
veren isteklilere ait Ýþ Kalemleri Bazýnda Teklif Fiyat Nitelik puanlamasý konu iþ kalemleri ve puanlarý
aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir.
Minimum Teklif Oraný
Maksimum Teklif Oraný
Sýra
Ýþ Kalemi No
Puan
(%)
(%)
No
1,3
2,6
1 KSG-01
1
0,4
0,8
0,5
2 KSG-02
4,3
8,7
3 KSG-03
3
0,4
0,5
0,2
4 KSG-04
0,2
0,4
0,5
5 KSG-05
23
6 KSG-06
15
8
3
7 KSG-06N
6
10
3
8 KSG-07
6
10
3,6
9 KSG-07N
6
2
10 KSG-08
6
4
2
3,3
11 KSG-08N
2
1
0,25
0,5
0,5
12 KSG-09
13 KSG-10
3
6
12
1,3
2,4
0,5
14 KSG-11
15 KSG-12
4
2
1
1,2
2,4
0,5
16 KSG-13
3
7
10
17 KSG-14
0,8
1,4
0,5
18 KSG-15
1,3
2,4
0,5
19 KSG-16
3
20 KSG-17
6
2
0,01
0,03
0,5
21 KSG-18
0,4
0,8
0,5
22 KSG-19
0,07
0,15
0,5
23 KSG-20
1,4
2,2
24 KSG-21
1
1,4
0,5
25 KSG-22
1
0,01
0,02
0,5
26 KSG-23
0,02
0,04
0,5
27 KSG-24
0,8
1,5
0,5
28 KSG-25
0,5
29 KSG-26
1
2
0,5
30 KSG-27
1
2
2,5
31 KSG-28
4
1
2,5
1,5
32 KSG-29
4
33 KSGP-01
1
2
1
Söz konusu iþ kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarlarýn toplam tekliflerine oranýnýn; her bir iþ
kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranlarý aralýðýnda (minimum ve maksimum oranlar
dahil) kalmasý durumunda her bir iþ kalemi için yukarýda tabloda yer alan puanlar verilecektir. Teklif
oranlarý hesaplanýrken virgülden sonra iki haneye yuvarlama yapýlacaktýr. Ýsteklilerin teklif oranlarý,
belirlenen minimum ve maksimum teklif oranlarý dýþýnda kalýyorsa o iþ kalemleri için puan
alamayacaklardýr.
A.2.2. Teknik Deðer Nitelik Puaný (TDNP) (3 Puan):
Ýsteklinin yurt içinde veya yurt dýþýnda Kamu veya Özel Sektöre karþý yapmýþ olduðu iþlerden almýþ
olduðu ve teklif edeceði bedelinin %70'inden fazla olan gölet/baraj iþ deneyim belgesi üzerinden
puanlama yapýlacaktýr.
*Yeterlilik için sunulan iþ deneyim belgesine konu iþ hariç.
*Ortak giriþimlerde sadece pilot ortak deðerlendirilecektir.
Bitirdiði Gölet /Baraj Sayýsý Puan
0 Ýse 0
1 veya fazla ise 3
A.2.3. Tatbikat Sicil Puaný (TSP) (2 Puan)
Ýsteklinin Kurumumuza karþý yükleniminde bulunan ihale ilan tarihi itibariyle geriye doðru son 5 yýl içinde
fesih edilen veya son 3 yýl içinde devir ettiði gölet/baraj üzerinden puanlama yapýlacaktýr.
*Ortak giriþimlerde tüm ortaklar deðerlendirilecektir.
Fesih edilen veya devir yapýlan Gölet /Baraj Sayýsý Puan
0 Ýse 2
*Devamý sayfa..’da
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1 veya fazla ise 0
A.3. TOPLAM PUAN
Toplam puan, teklif fiyat puaný ile kalite ve teknik deðer nitelik puanýnýn toplamýdýr.
TP=TFP + KTP
B. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif, toplam puaný en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
Not: (Toplam puan, virgülden sonra en yakýn iki ondalýk basamaklý sayýya yuvarlanacaktýr.)
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý DSÝ 3. Bölge
Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Þube Müdürlüðü Kýrmýzýtoprak Mah. Taþköprü Cad. Dsi Sok. No:2
Odunpazarý/ESKÝÞEHÝR adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSÝ 3. Bölge Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Þube Müdürlüðü
adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu,
üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,00
Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü'nce ihale edilecek olan Yapým Ýþlerinde
Benzer Ýþ Gruplarý Tebliði"ne göre (A) Alt yapý iþleri grubundaki yapým ihalelerinde, Kamu Ýhale Genel
Tebliði'nin 45.1.1.2. maddesi gereðince, aþýrý düþük sýnýr deðer hesabýnda kullanýlan "N" katsayýsý
"1,00" olarak belirlenmiþtir. 16.07.2015 tarihli 29418 sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanmýþtýr.
Basýn:8

