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    İhaleler   Yağmursuyu Kanal İnşaatı Yapım İşi - 2

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

Tar�h : 12/08/2010

Yağmursuyu Kanal İnşaatı Yapım İş� - 2
  ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  YAĞMURSUYU KANAL İNŞAATI YAPIM İŞİ-2 yapım �ş� 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 No : 2010/103348

  1. İdaren�n

   a ) Adres�  :  EKŞİOĞLU MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO.8 ALEMDAĞ-ÇEKMEKÖY-İST.

   b ) Telefon ve Faks Numarası : 216 4291235 - 216 4308985 

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

   ç) İhale dokümanının görüleb�leceğ� �nternet adres� (varsa) : 

  2. İhale konusu yapım �ş�n�n

   a ) N�tel�ğ�, Türü ve M�ktarı : 1.740 M. YAĞMURSUYU KANALI YAPILMASI-YAPIM İŞİ

   b ) Yapılacağı Yer  : ÇEKMEKÖY-İST 

   c ) İşe Başlama Tar�h�  : Sözleşmen�n �mzalandığı tar�hten �t�baren 5 gün �ç�nde yer tesl�m� yapılarak �şe başlanacaktır. 

    ç ) İş�n Süres� : Yer tesl�m�nden �t�baren 45 takv�m günüdür.

3. İhalen�n 

  a ) Yapılacağı Yer  : ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKŞİOĞLU MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO.8

ALEMDAĞ-ÇEKMEKÖY-İST.

 b ) Tar�h� ve Saat�  : 12.08.2010 - 11:00 

 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: 

   4.1.1. Mevzuatı gereğ� kayıtlı olduğu T�caret ve/veya Sanay� Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya �lg�l� Meslek Odası Belges�.

4.1.1.1. Gerçek k�ş� olması hal�nde, kayıtlı olduğu t�caret ve/veya sanay� odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya �lg�l� meslek odasından,

�lk �lan veya �hale tar�h�n�n �ç�nde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu göster�r belge,

4.1.1.2. Tüzel k�ş� olması hal�nde, �lg�l� mevzuatı gereğ� kayıtlı bulunduğu T�caret ve/veya Sanay� Odasından, �lk �lan veya �hale tar�h�n�n �ç�nde

bulunduğu yılda alınmış, tüzel k�ş�l�ğ�n odaya kayıtlı olduğunu göster�r belge,

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.

4.1.5. İhale konusu �ş�n tamamı veya b�r kısmı 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
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hal�nde, t�caret ve sanay� odası/t�caret odası bünyes�nde bulunan t�caret s�c�l memurlukları veya 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.

  4.3. 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 %100 oranından az olmamak üzere �hale konusu

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

   4.3.2. Organ�zasyon yapısı ve personel durumuna �l�şk�n belgeler

   a) Anahtar Tekn�k Personel �sten�lmemekted�r.

   b) Tekn�k Personel

1 ADET İNŞAAT MÜHENDİSİ

4.3.3. Mak�ne, teçh�zat ve d�ğer ek�pmana �l�şk�n belgeler

CİNSİ ÇEŞİDİ ADEDİ KAPASİTESİ

KIRICI-KAZIYICI-

YÜKLEYİCİ

 İŞ

MAKİNESİ 
1

ÇALIŞMA

AĞIRLIĞI:7000KG+_1000 KG

 

KAMYON DAMPERLİ 1
20 TONLUK-İSTİAP HADDİ:14535

KG

OTOMOBİL
BİNEK

ARAÇ 
1 4+1 KİŞİLİK 2008 MODEL

 

 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 İş Deney�m�nde Değerlend�r�lecek Benzer İşlere Da�r Tebl�ğde yer alan A/V Grubu �şler benzer �ş olarak kabul ed�lecekt�r. 

4.4.2 Benzer �şe denk sayılacak mühend�sl�k veya m�marlık bölümler�; İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VE MİMARLIK d�r 

5. Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f, sadece f�yat esasına göre bel�rlenecekt�r. 

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 Türk L�rası karşılığı aynı adresten satın alınab�l�r. 

7.2. İhaleye tekl�f verecek olanların �hale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Tekl�fler, �hale tar�h ve saat�ne kadar ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKŞİOĞLU MAHALLESİ SARAY

CADDESİ NO.8 ALEMDAĞ-ÇEKMEKÖY-İST. adres�ne elden tesl�m ed�leb�leceğ� g�b�, aynı adrese �adel� taahhütlü posta vasıtasıyla da gönder�leb�l�r. 

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 60 (ALTMIŞ) takv�m günüdür.

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

 


