SAHA ÝªLERÝ YAPTIRILACAKTIR
T.C KÜTAHYA ÝL ÖZEL ÝDARESÝ
Simav Engelsiz Yaºam Parký Yapým Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN
: 2021/839539
1-Ýdarenin
a) Adý
: T.C KÜTAHYA ÝL ÖZEL ÝDARESÝ
b) Adresi
: Yenidoðan Mahallesi Dumlupýnar Bulvarý No:111 43020
MERKEZ/KÜTAHYA
c) Telefon ve faks numarasý
: 2742713482 - 2742713480
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði
internet sayfasý
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Adý
: Simav Engelsiz Yaþam Parký Yapým Ýþi
b) Niteliði, türü ve miktarý
: % 90,0443 Ýnþaat Ýmalatlarý, % 5,7694 Elektrik Ýmalatlarý ,%
4,1863 Mekanik Tesisat iþlerinden oluþan Betonarme
Yapým Ýþi
Ayrýntýlý bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümaný içinde
bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer : Kütahya Ýli, Simav Ýlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi
: Yer tesliminden itibaren 365 (ÜçyüzAltmýþBeþ) takvim
günüdür.
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve : 30.12.2021 - 10:00
saati
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri : T.C. Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Ýhale Odasý Yenidoðan Mah.
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Dumlupýnar Bulv. No:111 KÜTAHYA
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý
unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yapýlmasýna iliþkin olarak ilgili mevzuatý gereði alýnmasý zorunlu olan
belge;
Aday veya isteklilerin son baþvuru veya ihale tarihi itibariyle ilgili mevzuatý uyarýnca yapý
müteahhitliði yetki belgesi numarasý almýþ, Yapý Müteahhitliði Biliþim Sistemine (YAMBÝS)
kayýtlý ve kayýtlarýnýn aktif durumda (belge numaralarýnýn iptal edilmemiþ) olmasý þartý
aranacak olup, Ýsteklilere ait YAMBÝS numarasý Yeterlik Bilgileri Tablosunda; ''Sicil, Ýzin,
Ruhsat ve Faaliyet Belgeleri'' kýsmýna yazýlacaktýr.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. 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.
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 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 %
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:
11/06/2011 tarihli, 27961 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanan ve Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ
Gruplarý Tebliðinde yer alan B-III (Bina Ýþleri) Grubu Ýþler benzer iþ olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýnþaat Mühendisliði / Mimarlýk
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek
olanlarýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine
ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
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