ETÜD PROJE HÝZMETÝ ALINACAKTIR
ÝLLER BANKASI ANONÝM ÞÝRKETÝ YATIRIM KOORDÝNASYON DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI
DEMÝRCÝ (Demirci, Öreyler ve Çaysimav Mahalleleri) (KÜTAHYA) BELEDÝYESÝ ÝMAR PLANINA ESAS JEOLOJÝKJEOTEKNÝK ETÜT HAZIRLANMASI hizmet alýmý 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
:2021/501319
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 hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý
:DEMÝRCÝ (Demirci, Öreyler ve Çaysimav Mahalleleri) (KÜTAHYA)
BELEDÝYESÝ ÝMAR PLANINA ESAS JEOLOJÝK-JEOTEKNÝK ETÜT
HAZIRLANMASI
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari
þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
:DEMÝRCÝ (KÜTAHYA)
c) Süresi
:Ýþe baþlama tarihinden itibaren 60(Altmýþ) gündür
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:ÝLLER BANKASI A.Þ. YATIRIM KOORDÝNASYON DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI
KIZILIRMAK MAHALLESÝ UFUK ÜNÝVERSÝTESÝ CADDESÝ NO:12 06510
ÇUKURAMBAR / ÇANKAYA / ANKARA
b) Tarihi ve saati
:15.09.2021 - 11:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil,
izin, ruhsat vb. belgeler,
h) 6235 sayýlý TMMOB Kanunu ve 4958 sayýlý Mühendislik ve Mimarlýk Hakkýnda Kanun ve ilgili diðer mevzuat
hükümlerince aday ve isteklilerin mesleki faaliyetlerini sürdürdüðü ve teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren jeoloji
mühendislik veya jeofizik mühendislik hizmetleriyle ilgili meslek odasýndan, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son
baþvuru tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ tescil belgesinin sunulmasý zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, teklif mektubunu imzalayanýn noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kiþilerde; isteklilerin
yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oranlarýna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna
iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr. EKAP'a kayýtlý olmayan yabancý istekliler tarafýndan ise, ilgili ülke mevzuatý dikkate
alýnarak, belirtilen hususlara iliþkin gerekli belgeler sunulur.
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 iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6. Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini 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 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, standart forma uygun 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 deneyimini gösteren belgeler:
Yapýmla ilgili hizmet iþlerinde son onbeþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda teklif edilen bedelin % 40 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:
4.4.1.
a) Altyapý, üstyapý veya parsel bazýnda jeolojik-jeoteknik (zemin) etüt çalýþmalarý,
b) Ýmar Planýna Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt veya Mikrobölgeleme etüt çalýþmalarýdýr.
Yukarýdaki maddelerden herhangi birine uygun belgenin sunulmasý yeterlidir.
NOT: Benzer iþlere iliþkin sunulan iþ deneyim belgeleri, benzer iþ dýþýnda iþleri de kapsýyor ise; benzer iþ tutarýnýn
tespiti amacýyla iþ deneyim belgesinin alýndýðý idareden benzer iþ kaleminin parasal tutarýný gösteren belge alýnarak
iþ deneyim belgesi ekine konulacaktýr.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadarÝLLER BANKASI ANONÝM ÞÝRKETÝ, DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI,
GELEN EVRAK KISMI, KIZILIRMAK MAHALLESÝ UFUK ÜNÝVERSÝTESÝ CADDESÝ NO:12 06510 ÇUKURAMBAR /
ÇANKAYA / ANKARA adresine elde n teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, ihale üzerine býrakýlan istekliyle toplam bedel
üzerinden götürü bedel 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 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
14.Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78
Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde
býrakýlacaktýr.
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