ÝLAN
NAÞA (KÜTAHYA) ÝÇMESUYU ÝNÞAATI YAPIM ÝÞÝ
ÝLLER BANKASI ANONÝM ÞÝRKETÝ YATIRIM KOORDÝNASYON DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI
Naþa (KÜTAHYA) Ýçmesuyu Ýnþaatý Yapým Ýþi 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
:2018/354690
1-Ýdarenin
a) Adresi
:Kýzýlýrmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 06510
Çukurambar ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarasý
:3125087702 - 3125087799
:yatirimkoordinasyon@ilbank.gov.tr
c) Elektronik Posta Adresi
ç) Ýhale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Niteliði, türü ve miktarý
:Ø75-225mm çap aralýðýnda PE-100 PN 10 boru ile toplam
26.532 m hat döþenmesi, 3 ad. V=100m³ depo, 1 ad. V=400m³
depo, 1 ad. Derinkuyu Terfi Merkezi, Sanat Yapýlarý ile
Mekanik ve Elektrik iþlerinin yapýlmasý.
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde
bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
:Naþa (KÜTAHYA)
c) Ýþe baþlama tarihi:
:Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 15 gün içinde yer
teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
ç) Ýþin süresi
:Yer tesliminden itibaren 400 (dört yüz) takvim günüdür.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:Ýller Bankasý A.Þ. Yatýrým Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý
Kýzýlýrmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 -2. Kat
Toplantý Salonu 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati
:28.08.2018 - 10:30
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:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
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 %
70 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:
a) Yapým iþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek Benzer Ýþlere Dair Tebliðde yer alan A/III,
A/IV veya A/XI grubu iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir.
A/III grubu iþler:
1) Petrol ve gaz boru hatlarý ve þebekeleri,
2) Su isale hatlarý,
A/IV grubu iþler:
1) Kanalizasyon þebekeleri,
2) Yaðmur suyu þebekeleri,
3) Ýçme ve kullanma suyu þebekeleri,
4) Mikrotünel iþleri,
A/XI grubu iþler:
1) Kanalizasyon arýtma tesisleri,
2) Atýksu arýtma tesisleri,
3) Su arýtma tesisleri,
4) Ýçmesuyu arýtma tesisleri,
b) Ýhale konusu iþ ve/veya iþlere iliþkin iþ deneyim belgeleri sunulabileceði gibi ihale konusu
iþi de içeren iþ deneyim belgeleri de sunulabilecektir.
c) Birden fazla gruptan iþleri içeren iþ deneyim belgelerinde, ihale konusu iþe benzer
nitelikteki iþler deðerlendirmeye alýnýr.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýhale konusu iþ veya benzer iþe denk sayýlacak mühendislik bölümü "Ýnþaat Mühendisliði" dir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Ýller Bankasý
A.Þ. Yatýrým Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý Kýzýlýrmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi
Caddesi No: 12 Giriþ Kat Döküman Satýþ Servisi 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA
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 Ýller Bankasý A.Þ. Yatýrým Koordinasyon Dairesi

ÝLAN
NAÞA (KÜTAHYA) ÝÇMESUYU ÝNÞAATI YAPIM ÝÞÝ
ÝLLER BANKASI ANONÝM ÞÝRKETÝ YATIRIM KOORDÝNASYON DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI
Baþkanlýðý Kýzýlýrmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 Giriþ Kat Evrak Servisi
06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA 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
Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
Not: 28 Mart 2013 tarih ve 28601 sayýlý Resmi Gazete yayýmlandýðý üzere; Ýller Bankasý A.Þ. Genel
Müdürlüðünce ihale edilecek; kanalizasyon, içmesuyu, içmesuyu arýtma tesisi, atýksu arýtma tesisi,
deniz deþarjý, katý atýk tesisi yapým iþleri ihalelerinde, Kamu Ýhale Genel Tebliði'nin 45.1.1.2.
maddesi gereðince, aþýrý düþük sýnýr deðer hesabýnda kullanýlan "N" katsayýsý "1,00" olarak
belirlenmiþtir.
Basýn:141

