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Burdur$irinevler^rmri9iyaplmi9i4734sayrlrKamuihale
Kanununun 19 uncu maddesine gOre agrk ihale usulU ile ihaleedilecektir. inateye iligkin ayrrntrlr
bilgrler agagrda yer almaktadrr.

b) Telefon ve faks numarast . 2482342060 - 2482339929

c) Elektronik Posta Adresi . planproje@burdurozid.gov.tr

9) ihale dokUmanlnrn gorutebileceQi : https://ekap.kik.gov trlEKApi
internet adresi

Z-inale konusu yaplm iginin

a) Niteli$i, tUrU ve miktarr

lhale Kayrt Numarasr

1-idarenin

a)Adresi

b) Yaprlacagr yer

c) ige baglama tarihi

9) igin siiresi

3- ihalenin

a) Yaprlacagr yer

b)Tarihive saati

: 20171349340

: Burg Mahallesi Cumhuriyet Meydanr 50. Yll Ki.ittiir Sarayr
15100 BURDUR MERKEZ/BURDUR

yaprm igi, Burdur girinevler Anaokulu Yemekhane Binasr
Yaprmr igi, 1 adet, kat: Zemin, ingaat Alanr 146,50 M2
Ayrrntrh bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokUmanr iginde
bulunan idari gartnameden ulagllabilir.

Burdur -Merkez

SOzlegmenin imzalandrgr tarihten itibaren 60 gUn iEinde
yer teslimi yaprlarak i9e baglanacaktlr.

Yer tesliminden itibaren 150 (yUz elli) takvim gi.iniidtir.

BURDUR il OZel iOanesi (ptan proje yatrnm ve ingaat
MiidUrlii$ii)/Burg Mahallesi Cumhuriyet Meydanr 50. yrt
Kriltii r sarayt Merkez/BURDUR

10.08.2017 - 10:00

4. ihaleye katllabilme gartlart ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. ihaleye katrlma qartlarr ve istenilen belgeler:
4'1.2.Teklif vermeye yetkilioldu$unu gosterenlmza Beyannamesiveya imza Sirkuleri.
4.1.2.1. Gergek kigi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tuzel kigiolmast halinde, ilgisine gore tUzel kigiligin ortaklan, Uyeleri veya kurucularr rle tuzel
kigili$in y0netimindeki gorevlileri belirten son durumu gOsterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bitgilerin
tamamtntn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamast halinde, bu bilgilerin tUmUnU gostermek Uzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarr gOsteren belgeler ile tUzel kigiligin noter tasdikli imza
sirkUleri,
4.1.3. $eklive iqerigi idari gartnamede betirlenen tektif mektubu.
4.1.4. $eklive iqerigi idari gartnamede betirlenen geqici teminat
4'1.5ihale konusu igte idarenin onayr ile alt yUklenicigalrgtrrrlabilir. Ancak igin tamamr alt yUklenicilere
yaptrnlamaz.
4'1.6 TUzel kigitarafrndan i9 deneyimigostermek Uzere sunulan belgenin, tUzel kigiliQin yarrsrndan
fazla hissesine sahip orta$tna ait olmasr halinde, ticaret ve sanayi odasr/ticaret odasr bUnyesinde
bulunan ticaret sicil memurluklarr veya serbest muhasebeci, yeminli mali mugavir ya da serbest
muhasebeci mali mUgavir taraftndan ilk ilan tarihinden sonra dUzenlenen ve dUzenlendi$i tarihten
geriye do$ru son biryrldrr kesintisiz olarak bu gartrn korundugunu gosteren belge.

4'2. Ekonomik ve mali yeterlige iligkin belgeler ve bu belgeterin taglmasr gereken kriterler:
idare tarafrndan ekonomik ve mali yetertige iligkin kriter betirtilmemigtir. , (\\
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4.3. Mesleki ve Teknik yeterlile iligkin belgeler ve bu belgeterin taglmasl gereken kriterler:
4.3.1. i9 deneyim belgeleri:
Son on beg yrl iginde bedel igeren bir sozlegme kapsamrnda taahhut edilen ve teklif edilen bedelin %
50 oranrndan az olmamak Uzere ihale konusu ig veya benzer iglere iligkin ig deneyiminigosteren
belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer i9 olarak kabul edilecek igter ve benzer iglere denk sayllacak mUhendislik
ve mimarllk boliimleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer i9 olarak kabul edilecek igler:

2710412016 tarih ve 29696 saytlr resmi gazetede yaylmlanan Yaprm iglerinde Benzer ig Gruplarr
Tebli$indeki B/lll. Grup bina igleri benzer i9 olarak kabuledilecektir.
4.4'2. Benzer ige denk sayrlacak muhendislik veya mimarlrk bolumleri:
ingaat MUhendisligi veya Mimarllk

5.Ekonomik agldan en avantajlt teklif sadece fiyat esaslna g6re belirlenecektir.

6. ihaleye sadece yerli istekliler katllabilecektir.

Z. ihale dokUmanrnrn gorUlmesive satrn alrnmasr:
7.'1. ihale dokumant, idarenin adresinde gorUlebilirve 100 TRY (Ttirk Lirasr) kargrlrgr BURDUR iL
OZel iOaRESi (Yatrnm ve ingaat Mtid-i.irliigi.i)adresinden satln atrnabitir.
7.2. ihaleye teklif verecek olanlartn ihale dokUmanrnr satln almalarr veya EKAp uzr:rinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BURDUR iL OZEL ioenesi (plan proje yatrrrm ve ingaat
MUdi.irli.i$ii)adresine elden teslim edilebilecegigibi, aynr adrese iadelitaahhUtiu posta vasltaslyla da
gonderilebilir.

9' isteklilertekliflerini, anahtarteslimigotUrU bedel Uzerinden verecektir. ihale sonucu, uzerine ihale
yaptlan istekliyle anahtar teslimi gdtUrU bedel sozlegme imzalanacaktrr. Bu ihalede, igin tamamr igin
teklif verilecektir.

10. isteklilerteklif ettikleri bedelin %3'Unden az olmamak Uzere kendi belirleyecekleritutarda gegici
tem inat vereceklerd ir.

11. Verilen tekliflerin gegerlilik sUresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan)takvim gUnUdUr.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diger hususlar:
lhalede Uygulanacak Srnrr Deger Katsaylsr (N) : 1,00
Teklifi slnrr de$erin altrnda oldugu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun IIB inci maddesinde
ongorUlen agrklama istenmeksizin reddedilecektir.


