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Çitgöl (KÜTAHYA) Ýçmesuyu ve Kanalizasyon 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
:2018/623085
1-Ýdarenin
a) Adresi
:Kýzýlýrmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 06510
Çukurambar ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarasý
:3125087702 - 3125087799
c) Elektronik Posta Adresi
:yatirimkoordinasyon@ilbank.gov.tr
ç) Ýhale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Niteliði, türü ve miktarý
:Ýçmesuyu: Ø75-280 mm PE100 PN10 ile L=31.889m iltm ve
þeb. hattý döþ.,1 ad. V=800 m3 servis dep.,5 ad. debi ölçüm
od.,sanat yap.ile elk. ve mek. iþ. yap. Kanalizasyon:17664m
Kan.H.,455ad. Mua.bac6300m pars.h.,900ad.pars.bac.,2ad
TM,1ad.deþarjy.
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde
bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
:Çitgöl (KÜTAHYA)
c) Ýþe baþlama tarihi
:Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
ç) Ýþin süresi
:Yer tesliminden itibaren 500 (beþ 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
:15.01.2019 - 10:30
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde
uygulanacak krit1erler:
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.
*Devamý sayfa..’da

*Sayfa..’dan devam
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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 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 %
100 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 fiyatla birlikte fiyat dýþýndaki unsurlar da dikkate alýnarak
belirlenecektir.
Deðerlendirme “teklif fiyatý” ile “kalite ve teknik deðer nitelik” olmak üzere iki kýsýmda
yapýlacaktýr.
A. Deðerlendirme “teklif fiyatý” ile “kalite ve teknik deðer nitelik” olmak üzere iki kýsýmda
yapýlacaktýr.
A.1. Teklif fiyatý puanlamasý
Teklif fiyatý puanlamasý 60 tam puan üzerinden yapýlacaktýr. Kurum tarafýndan belirlenen
yöntemle sýnýr deðer hesaplanacak olup, sýnýr deðer hesabýna dahil edilen istekliler arasýnda
sýnýr deðerin üstündeki ilk teklif fiyat sahibi istekli 60 puan alacaktýr. Sýnýr deðerin üstündeki
isteklilere ait teklif puanlarý; TP = (TFsd x 60) / TF formülü ile, sýnýr deðerin altýndaki isteklilere
ait teklif puanlarý; TP = (TF x 60) / TFsd formülü ile hesaplanacaktýr. Bu formülde;
TP: Teklif puaný,
TFsd: Sýnýr deðer hesabýna dahil edilen istekliler arasýnda sýnýr deðerin üstündeki ilk teklif
fiyatý sahibi istekli,
TF: Ýsteklinin teklif fiyatý,
ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik deðer nitelik puanlamasý (NP)
Kalite ve teknik deðer nitelik puanlamasý 40 tam puan üzerinden yapýlacaktýr. Geçerli teklif
veren isteklilere ait kalite ve teknik deðer nitelik puanlamasý aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir.
Her bir iþ kalemi için verilen teklifin, toplam teklif bedeline oraný; o iþ kalemi için verilen
“Aralýk” daki alt ve üst limitlere eþit veya alt ve üst limitler arasýna girdiði zaman tabloda
verilen puan alýnacaktýr.
Puan Alabilmek Ýçin Ýstenen Oranlar:
ÝÞ KALEMÝ NO
MÝNÝMUM ORAN
MAKSÝMUM ORAN
NP PUANLARI
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-01
0,001614
0,002768
0,40
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-02
0,025756
0,044154
1,00
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-03
0,013662
0,023421
0,30
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-04
0,000661
0,001133
0,30
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-05
0,019275
0,033042
0,30
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-06
0,008785
0,015060
0,30
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-07
0,001241
0,002128
0,30
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-08
0,005694
0,009761
0,30
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-09
0,017127
0,029360
0,30
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-10
0,009727
0,016674
0,30
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-11
0,001629
0,002793
0,30
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-12
0,000017
0,000029
0,10
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-13
0,000657
0,001127
0,20
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-14
0,000273
0,000468
0,20
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-15
0,000199
0,000342
0,20
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-16
0,000271
0,000464
0,20
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-17
0,038099
0,065312
0,50
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-18
0,010777
0,018476
0,30
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-19
0,013282
0,022769
0,30
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-20
0,006498
0,011140
0,30
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-21
0,005828
0,009991
0,30
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-22
0,000287
0,000492
0,40
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-23
0,000940
0,001611
0,40

*Sayfa..’dan devam
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ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-24
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-25
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-26
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-27
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-28
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-29
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-30
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-31
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-32
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-33
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-34
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ÝNÞ-35
ÇÝTGÖL.ÝÇM.MEK.01
ÇÝTGÖL.ÝÇM.MEK.02
ÇÝTGÖL.ÝÇM.MEK.03
ÇÝTGÖL.ÝÇM.MEK.04
ÇÝTGÖL.ÝÇM.MEK.05
ÇÝTGÖL.ÝÇM.MEK.06
ÇÝTGÖL.ÝÇM.MEK.07
ÇÝTGÖL.ÝÇM.MEK.08
ÇÝTGÖL.ÝÇM.MEK.09
ÇÝTGÖL.ÝÇM.MEK.10
ÇÝTGÖL.ÝÇM.MEK.11
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ELK.01
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ELK.02
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ELK.03
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ELK.04
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ELK.05
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ELK.06
ÇÝTGÖL.ÝÇM.ELK.07
ÇÝTGÖL.K.01
ÇÝTGÖL.K.02
ÇÝTGÖL.K.03
ÇÝTGÖL.K.04
ÇÝTGÖL.K.05
ÇÝTGÖL.K.06
ÇÝTGÖL.K.07
ÇÝTGÖL.K.08
ÇÝTGÖL.K.09
ÇÝTGÖL.K.10
ÇÝTGÖL.K.11
ÇÝTGÖL.K.12
ÇÝTGÖL.K.13
ÇÝTGÖL.K.14
ÇÝTGÖL.K.15
ÇÝTGÖL.K.16
ÇÝTGÖL.K.17
ÇÝTGÖL.K.18
ÇÝTGÖL.K.19
ÇÝTGÖL.K.20
ÇÝTGÖL.K.21
ÇÝTGÖL.K.22
ÇÝTGÖL.K.23
ÇÝTGÖL.K.24
ÇÝTGÖL.K.25
ÇÝTGÖL.K.26
ÇÝTGÖL.K.27
ÇÝTGÖL.K.28
ÇÝTGÖL.K.29
ÇÝTGÖL.K.30
ÇÝTGÖL.K.31
ÇÝTGÖL.K.32
ÇÝTGÖL.K.33
ÇÝTGÖL.K.34
ÇÝTGÖL.K.35
ÇÝTGÖL.K.36
ÇÝTGÖL.K.37
ÇÝTGÖL.K.38
ÇÝTGÖL.KNL.MEK.01
ÇÝTGÖL.KNL.MEK.02
ÇÝTGÖL.K.ELK.01

0,000275
0,000344
0,000338
0,000533
0,000595
0,001022
0,017943
0,001668
0,006394
0,000600
0,002955
0,002871
0,003243
0,001295
0,000437
0,000494
0,000531
0,000331
0,000092
0,000220
0,001546
0,001390
0,000285
0,003343
0,002291
0,002160
0,001516
0,000794
0,000669
0,002033
0,001952
0,004918
0,004488
0,101062
0,028161
0,058419
0,007893
0,007200
0,005621
0,031403
0,023646
0,037874
0,000539
0,001402
0,000871
0,024258
0,007300
0,009390
0,000973
0,001585
0,001347
0,004530
0,003378
0,006734
0,000227
0,000101
0,002990
0,001495
0,000188
0,001078
0,005486
0,038240
0,002087
0,014712
0,000951
0,001209
0,000197
0,000134
0,007272
0,007179
0,001001

0,000472
0,40
0,000590
0,40
0,000579
0,30
0,000914
0,30
0,001019
0,30
0,001752
0,30
0,030759
0,10
0,002860
0,10
0,010961
0,10
0,001029
0,10
0,005066
0,20
0,004922
0,10
0,005560
0,20
0,002220
0,20
0,000749
0,20
0,000848
0,20
0,000910
0,20
0,000568
0,20
0,000157
0,10
0,000377
0,10
0,002651
0,20
0,002383
0,20
0,000488
0,10
0,005731
0,20
0,003927
0,10
0,003704
0,10
0,002599
0,10
0,001362
0,10
0,001147
0,10
0,003485
0,20
0,003346
0,75
0,008431
0,75
0,007694
0,75
0,173249
0,75
0,048277
0,75
0,100146
0,95
0,013531
0,75
0,012343
0,75
0,009635
0,75
0,053833
0,95
0,040537
0,95
0,064927
0,95
0,000923
0,60
0,002404
0,60
0,001494
0,60
0,041585
0,60
0,012514
0,60
0,016098
0,80
0,001667
0,60
0,002716
0,60
0,002309
0,60
0,007766
0,80
0,005790
0,80
0,011543
0,80
0,000388
0,75
0,000174
0,75
0,005125
0,75
0,002563
0,75
0,000322
0,75
0,001847
0,35
0,009404
0,45
0,065555
0,45
0,003578
0,40
0,025220
0,40
0,001631
0,40
0,002073
0,60
0,000338
0,30
0,000230
0,55
0,012466
0,55
0,012307
0,55
0,001717
0,45
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Kalite ve teknik deðer nitelik puanlamasý (NP) , her bir iþ kalemi için verilen puanlarýn
toplamýdýr.
A.3. Deðerlendirme puanlamasý (DP)
Deðerlendirme puaný (DP),teklif fiyat puaný ile kalite ve teknik deðer nitelik puanýnýn
(DP=TP+NP) toplamýdýr. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif deðerlendirme puaný en yüksek
olan istekliye ait tekliftir.
Not 1: Puanlama sonucunda eþit puanlý tekliflerden, fiyatý daha düþük olan istekli, ekonomik
açýdan avantajlý teklif sayýlacaktýr.
Not 2 : NP Puanlama hesabýnda alt ve üst oranlar, virgülden sonra 6 (altý) hane dikkate
alýnacaktýr. 6. haneden sonraki rakamlarda hiçbir þekilde üste yuvarlama yapýlmayacak olup,
aþaðýdaki örneklerde gösterildiði þekilde;
Örnek;
0,1256341 sayýsý 0,125634 olarak,
*Devamý sayfa..’da
0,1256999 sayýsý 0,125699 olarak,

*Sayfa..’dan devam

ÝLAN

ÇÝTGÖL (KÜTAHYA) ÝÇMESUYU VE KANALÝZASYON ÝNÞAATI YAPIM ÝÞÝ
ÝLLER BANKASI ANONÝM ÞÝRKETÝ YATIRIM KOORDÝNASYON DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI
0,1256555 sayýsý 0,125655 olarak,
0,0000005 sayýsý 0,000000 olarak uygulama yapýlacaktýr.
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
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 kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açýklama
istenecektir.
Basýn:196

