
BINA ONARıM IŞLERI YAPTIRILACAKTıRBARTIN iL ÖZEL iDARESI/PLAN PROJE YATIRIM VE iN AAT MÜDÜRLO.GÜ

6 Adet Onarım IŞi yapım işi 4734 sayılı Kamu Ihale Kanun unun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulo ile ihale edilecektir. Ihaleye ilişkin ayrıntııı bilgiler aşa~ıda yer almaktadır.
Ihale Kayıt Numarası : 2018/310476
1-ldarenin
a) Adresi

: Kemerköprü Mah. 150. Cad. No:2 74100 Merkez BARTINMERKEZ/BARTINb) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) Ihale dokümanının görülebileceği
internet adresi

2-lhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, torü ve miktarı

: 3782285020 - 3782276638

: bilgi@bartinozelidare.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

b) Yapilacağı yer

c) Işe başlama tarihi

: 6 Adet Onarım Işi ( Kızılelma ÇPL Onarımı, Kumluca Şehit
Sinan Oruç ÇPL Onarımı, Ulus şehit Erkan Yapçın ÇPL Yurt
Binası Onarımı, Şerife Bacı kız Meslek Lisesi Onarımı,
Kurueaşile ÇPL Onarımı, Arıt ÇPL Onarımı)
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale doküman i içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Kızılelma, Kumluca, Arıt, Ulus ve Bartın Merkez, Kurueaşile

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

: Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

ç) Işin Süresi
3-lhalenin
a) Yapilacağı yer

: Bartın Iı Özelıdaresi Ihale Salonu
b) Tarihi ve saati : 10.07.2018 _ 10:30

4. Ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacakkriterler:

4.1. Ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldUğunu gösteren Imza Beyannamesi veya Imza SirkOieri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. TOzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, Oyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümüno göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzet kişili~in noter tasdikli imzasirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği Idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği Idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1 51hale konusu işte idarenin onayı ile alt YOklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yÜklenicilereyaptırılamaz.

4.1.6 TOzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek Ozere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip orta~ına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali moşavir ya da serbest
muhasebeci mali mOşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra dOzenlenen ve dOzenlendi~i tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Iş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %



50 oranmdan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler.

4.4.8u ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mOhendislikvemimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul ~dilecek Işler.

(B) Ost Yapı Bina IŞleri iii.GWp Işler veya"" işlelin bakım,onanm,ikmaı işıer/debenzer iş olarak kabul
edilecektir

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mOhendislikveya mimarlık bölOmleri:Inşaat Mühendisliği ve Mimarlık

5.Ekonomik açıdan en aVantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. Ihaleye sadece yerli istekli/er katılabilecektir.
7. Ihale dOkümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. Ihale dOkOmanl,idarenin "cd'esinde görolebilir ve.t50TRy (TOrkLirası) karşıııgı Bartın iiOzelIdaresi Plan P,oje ltiŞMt ve:y"ı",,,, MQdfrrl~o ad'~Siiıden satın alınabilir.
7.2. Ihaleye teklLtV~!J!eek,,!atı/a,ın ına/" ,dokUmammsatın almaları veya EKAp Azerinden e-imzaku/lanarak indirmeleri zorunlUdur.

B. Teklifler, ihale tarih ve Saatinekadar Bartın iiOZ.'ldaresi Ihale Salonu ad'esine elden teslim
edilebilecegi gibi, aynı adrese iadeli taahhOtlUposta vasıtasıyla da gönderilebilir
9. Istekli/er tekliflerini, anahtar teslimi göturo bedelOzerinden verecektir. Ihale sonucu, Uzerineihale
yapIlan istekliyle anahtar teSlimigötoro bedeı sözleşme imzalanacakt". Bu ihalede, kısmı teklif-~~ '.
10. Istekli/er teklif ettikled beq"litı %3'Ondenaz olmamak ılı.,.kendi beli~eyeCekleritutarda geçıcıteminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin ge~rlilik sOI.. si, ihale tarihinden itibaren 60 (alımış) takvim gOnodOr12. KonsorSiyum olarak ihaleye teklif verilemez.13.Diğer hususlar:

Ihalede UygUlanacakSm" Deger Katsayısı (N) : 1 . '. ".
Teklifı sm" degerin altında Oldugu tespit edilen istekliienn teklIfien, Kanunun 3B ıncı maddesındeöngörülen açıklama istenmeksizin reddedIlecektır.


