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    İhaleler   Muhtelif Cadde Sokaklarda Bakım, Onarım, Kanal Temizliği Ve Baca - Izgara Yükseltme Yapım İşi

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

Tar�h : 02/04/2018

Muhtel�f Cadde Sokaklarda Bakım, Onarım, Kanal Tem�zl�ğ�
Ve Baca - Izgara Yükseltme Yapım İş�
Muhtel�f Cadde Sokaklarda Bakım, Onarım, Kanal Tem�zl�ğ� Ve Baca - Izgara Yükseltme Yapım İş� 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddes�ne göre açık �hale usulü �le �hale ed�lecekt�r.  İhaleye �l�şk�n ayrıntılı b�lg�ler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2018/107604

1-İdaren�n

a) Adres� : MERKEZ MAHALLESİ PİRİ REİS CADDESİ NO.5 ÇEKMEKÖY ÇEKMEKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2166000600 - 2166000661

c) Elektron�k Posta Adres� : fen�sler�@cekmekoy.bel.tr

ç) İhale dokümanının

görüleb�leceğ� �nternet adres�
: https://ekap.k�k.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım �ş�n�n

a) N�tel�ğ�, türü ve m�ktarı :

3000 m. Q 200 'lük Kanal Tem�zlenmes� , 3000 m2 8 cm. yüklen�c� malı parke �le tam�rat yapılması, 3000

m2 �dare malı 8 cm. parke �le tam�rat yapılması ve �r�l� ufaklı 12 �ş kalem� �le "CADDE ve SOKAKLARIN

BAKIM ONARIMI" YAPIM �ş�.

Ayrıntılı b�lg�ye EKAP’ta yer alan �hale dokümanı �ç�nde bulunan �dar� şartnameden ulaşılab�l�r.

b) Yapılacağı yer : ÇEKMEKÖY İLÇESİ SINIRLARI DAHİLİNDE

c) İşe başlama tar�h� :
Sözleşmen�n �mzalandığı tar�hten �t�baren 30 gün �ç�nde

yer tesl�m� yapılarak �şe başlanacaktır.

ç) İş�n süres� : Yer tesl�m�nden �t�baren 270 (�k� yüz yetm�ş) takv�m günüdür.

3- İhalen�n

a) Yapılacağı yer : MERKEZ MAH. PİRİ REİS CAD. NO5 ÇEKMEKÖY/İST.

b) Tar�h� ve saat� : 02.04.2018 - 11:00

https://www.cekmekoy.bel.tr/tr/index.php
https://www.cekmekoy.bel.tr/tr/ihaleler
https://www.cekmekoy.bel.tr/tr/muhtelif-cadde-sokaklarda-bakim-onarim-kanal-temiz
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4. İhaleye katılab�lme şartları ve �sten�len belgeler �le yeterl�k değerlend�rmes�nde uygulanacak kr�terler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve �sten�len belgeler:

4.1.2. Tekl�f vermeye yetk�l� olduğunu gösteren İmza Beyannames� veya İmza S�rküler�.

4.1.2.1. Gerçek k�ş� olması hal�nde, noter tasd�kl� �mza beyannames�.

4.1.2.2. Tüzel k�ş� olması hal�nde, �lg�s�ne göre tüzel k�ş�l�ğ�n ortakları, üyeler� veya kurucuları �le tüzel k�ş�l�ğ�n yönet�m�ndek� görevl�ler� bel�rten son

durumu göster�r T�caret S�c�l Gazetes�, bu b�lg�ler�n tamamının b�r T�caret S�c�l Gazetes�nde bulunmaması hal�nde, bu b�lg�ler�n tümünü göstermek

üzere �lg�l� T�caret S�c�l Gazeteler� veya bu hususları gösteren belgeler �le tüzel k�ş�l�ğ�n noter tasd�kl� �mza s�rküler�,

4.1.3. Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen tekl�f mektubu.

4.1.4. Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen geç�c� tem�nat.

4.1.5İhale konusu �şte �daren�n onayı �le alt yüklen�c� çalıştırılab�l�r. Ancak �ş�n tamamı alt yüklen�c�lere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel k�ş� tarafından �ş deney�m� göstermek üzere sunulan belgen�n, tüzel k�ş�l�ğ�n yarısından fazla h�sses�ne sah�p ortağına a�t olması hal�nde,

t�caret ve sanay� odası/t�caret odası bünyes�nde bulunan t�caret s�c�l memurlukları veya serbest muhasebec�, yem�nl� mal� müşav�r ya da serbest

muhasebec� mal� müşav�r tarafından �lk �lan tar�h�nden sonra düzenlenen ve düzenlend�ğ� tar�hten ger�ye doğru son b�r yıldır kes�nt�s�z olarak bu

şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:

İdare tarafından ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n kr�ter bel�rt�lmem�şt�r.

4.3. Meslek� ve Tekn�k yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:

4.3.1. İş deney�m belgeler�:

Son on beş yıl �ç�nde bedel �çeren b�r sözleşme kapsamında taahhüt ed�len ve tekl�f ed�len bedel�n % 80 oranından az olmamak üzere �hale

konusu �ş veya benzer �şlere �l�şk�n �ş deney�m�n� gösteren belgeler.

4.4.Bu �halede benzer �ş olarak kabul ed�lecek �şler ve benzer �şlere denk sayılacak mühend�sl�k ve m�marlık bölümler�:

4.4.1. Bu �halede benzer �ş olarak kabul ed�lecek �şler:

Yapım İşler�nde Benzer İş Grupları L�stes�nde yer alan AIV Grubu �şler benzer �ş olarak kabul ed�lecekt�r.

4.4.2. Benzer �şe denk sayılacak mühend�sl�k veya m�marlık bölümler�:

İNŞAAT MÜHENDİSİ

5.Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f f�yatla b�rl�kte f�yat dışındak� unsurlar da d�kkate alınarak bel�rlenecekt�r.

- Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f�n bel�rlenmes�

Bu �halede ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f, f�yatla b�rl�kte f�yat dışı unsurlar da d�kkate alınarak bel�rlenecekt�r.

A. Değerlend�rme “tekl�f f�yatı” �le “kal�te ve tekn�k değer n�tel�k” olmak üzere �k� kısımda yapılacaktır.

A.1. Tekl�f f�yatı puanlaması (TP: 60 PUAN)

Tekl�f f�yatı puanlaması 60 tam puan üzer�nden yapılacaktır. Geçerl� tekl�f veren �stekl�ler arasında tekl�f ed�len en düşük tekl�f f�yatı sah�b� �stekl� 60

puan alacak olup, d�ğer �stekl�lere a�t tekl�f puanları; TFP = (TFm�n x 60) / TF formülü �le hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP: Tekl�f puanı,

TFm�n: En Düşük İstekl�n�n Tekl�f F�yatı ,

TF: İstekl� tekl�f f�yatı,

ETF: Toplam Puanı En Yüksek İstekl�ye A�t Tekl�f Bedel�
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FDTF  : İstekl�n�n F�yat Dışı Unsurlar D�kkate Alınarak Değerlend�r�lm�ş Tekl�f Bedel�

TTP : İstekl�n�n Toplam Puanı

�fade eder.

A.2. Kal�te ve tekn�k değer n�tel�k puanlaması (KTP: 40 PUAN)

Kal�te ve tekn�k değer n�tel�k puanlaması 40 tam puan üzer�nden yapılacaktır. Geçerl� tekl�f veren �stekl�lere a�t kal�te ve tekn�k değer n�tel�k

puanlamasına konu �ş kalemler� aşağıdak� tabloda göster�lm�şt�r.

Sıra

No
Poz No Tanımı B�r�m 70% 130% Puan

6 ÖZEL.001 YAĞMURSUYU IZGARALARININ ASFALT SEVİYESİNE GETİRİLMESİ AD 10,84 20,14 12

12 Y.26.017/032.A

Muhtel�f cad. ve sk. lokal olarak 8 cm yüksekl�ğ�nde normal ç�mentolu buhar kürlü

beton parke taşı �le döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)

(50m2' ye kadar olan tam�ratlarda uygulanacak)

M2 15,70 29,16 12

13
Y.26.017/032.A-

ÇEK

Muhtel�f cad. ve sk. lokal olarak( İDARE MALI ) 8 cm yüksekl�ğ�nde normal

ç�mentolu buhar kürlü beton parke taşı �le döşeme kaplaması yapılması (her ebat,

renk ve desende)(50m2' ye kadar olan tam�ratlarda uygulanacak)

M2 12,63 23,45 12

14 Y.26.017/067.ÇEK

Muhtel�f cad. ve sk. lokal olarak 75 x 30 x 15 cm boyutlarında normal ç�mentolu

buhar kürlü beton bordür döşenmes� (pahlı, her renk)(50 m' ye kadar olan

tam�ratlarda uygulanacak)

MT 4,93 9,16 4

A.2.1. Söz konusu �ş kalemler� �ç�n �stekl�lerce tekl�f ed�len f�yatların toplam tekl�fler�ne oranının; her b�r �ş kalem� �ç�n bel�rlenen m�n�mum ve maks�m�m

tekl�f oranları aralığında (m�m�m-maks�mum oranlar dah�l) kalması durumunda her b�r �ş kalem� �ç�n yukarıda tabloda yer alan puanlar ver�lecekt�r.

A.2.2. Tekl�f oranlar hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. Ayrıca puanlarda erterpolasyon yapılmayacaktır.

A.2.3. İstekl�ler�n tekl�f oranları, bel�rlenen m�n�mum ve maks�mum tekl�f oranları dışında kalıyorsa o �ş kalemler� �ç�n puan alamayacaklardır.

A.2.4. Kal�te ve tekn�k değer n�tel�k puanı, her b�r �ş kalem� �ç�n yukarıda ver�len puanların toplamıdır.

A.3. Toplam puan (TTP):

Toplam puan, tekl�f f�yat puanı �le kal�te ve tekn�k değer n�tel�k puanının toplamıdır.

TTP = TP + KTP

B. Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f

İstekl�n�n F�yat Dışı Unsurlar D�kkate Alınarak Değerlend�r�lm�ş Tekl�f Bedel�

(FDTF) 
=

Toplam Puanı En Yüksek İstekl�ye A�t Tekl�f Bedel�

(ETF)

İstekl�n�n Toplam Puanı (TTP)

 Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f, toplam puanı en yüksek olan �stekl�ye a�t tekl�f bedel�d�r.

NOT: Toplam puan, v�rgülden sonra en yakın �k� ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

6. İhaleye sadece yerl� �stekl�ler katılab�lecekt�r.

7. İhale dokümanının görülmes� ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, �daren�n adres�nde görüleb�l�r ve 150 TRY (Türk L�rası) karşılığı FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adres�nden satın alınab�l�r.

7.2. İhaleye tekl�f verecek olanların �hale dokümanını satın almaları veya EKAP üzer�nden e-�mza kullanarak �nd�rmeler� zorunludur.

8. Tekl�fler, �hale tar�h ve saat�ne kadar FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adres�ne elden tesl�m ed�leb�leceğ� g�b�, aynı adrese �adel� taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönder�leb�l�r.
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9. İstekl�ler tekl�fler�n�, Her b�r �ş kalem�n�n m�ktarı �le bu �ş kalemler� �ç�n tekl�f ed�len b�r�m f�yatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzer�nden

tekl�f b�r�m f�yat şekl�nde ver�lecekt�r. İhale sonucu, üzer�ne �hale yapılan �stekl�yle b�r�m f�yat sözleşme �mzalanacaktır.

Bu �halede, �ş�n tamamı �ç�n tekl�f ver�lecekt�r.

10. İstekl�ler tekl�f ett�kler� bedel�n %3’ünden az olmamak üzere kend� bel�rleyecekler� tutarda geç�c� tem�nat vereceklerd�r.

11. Ver�len tekl�fler�n geçerl�l�k süres�, �hale tar�h�nden �t�baren 90 (doksan) takv�m günüdür.

12. Konsors�yum olarak �haleye tekl�f ver�lemez.

13. D�ğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Tekl�f� sınır değer�n altında olduğu tesp�t ed�len �stekl�ler�n tekl�fler�, Kanunun 38 �nc� maddes�nde öngörülen açıklama �stenmeks�z�n redded�lecekt�r.

 


