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: l Adet Sentetik Çim Yilzeyli Futbol Süası Yapımı,
Yapım lşi
Aynntılı bilgiye EKA!'ta yer alaıı üale dokümanı içinde

bulunan idaıi şaruıameden ulaşılabiliı.

: Ferizli / SAI(ARYA

: §özlşmenin imzalandığı wihtcn itibaren l0 giln içinde
yer teslimi yapıtarak işe başlanacaktu.

: Yer lesliıninden itibaren l20 (Yüzyirmi) takvim g{iııüdilr.

Fcrizli Sentetik Çim Yiizeyli Futbot Sahası Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesinc görc açık ihale usulü ile ihale edileccktiı. lhaleye ilişkin
aynntılı bilgiler aşağda yer almaktadır.

ihıte Kayıt Numırısı : 20l7lll4|23

l-İdaığıin

ı) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektonik Posta Adresi

ç) lhale doktımanını n
görtllebileceğ intemet adıesi

2-İhale konusu yapım işinin

ı) Niteliği, ttlrü ve miktan

b) Yapılacağ yer

c) lş başlama tarihi

ç) lşin silresi

3- fhalenin

ı) Yapılacağı yer : Sakarya Gençlik Hizmet]eri ve Spor ll Müdüılüğü
Arabacıalanı Mü. M. Akif Ersoy Cad. 54l, §okak No. l0
Seıdivan SAI(ARYA

b) Tarihi ve saati : 28.03.2017 , 10:00

4. İh.ıeye kıtıııbilme şırtlın ve İstenilen belgeler ite yetertik değerleıdirmeıinde
uygulanıcık kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4.ı.2. Teİlif vermeyİ yetkili oldugunu gtısıircn İmza Beyaırnamesi veya lmza Sirküleri.
4.1J.l. Gerçek kişi olması halinde, noter osdikli imza beyanııamesi.

4,1.2.2.T|üzEl kişi olması hatinde, itgisine göre tllzel kişiliğin ortaklıın, üyeleri veya

kuruçulan ile tiızel kişiliğin yönetiınindeki görevlileri belirten son durumu gösteriı Ticaıet

Sicil Gazetesi, bu bilgileıin unaınının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

biıgiterin t{ıİniınü gösrcrmek İİzere ilgili Ticaıet Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gösteren

belgeter ile tttzel kişitiğin notcr tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeıiği İdari Şartıramede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdaıi Şalnamede beliılenen geçici teminat.
4.1.5ıhalc konusu ıştc ıaaıeo;n ooayı ile alt yüklenici çatıştınlabilir. Ancak işin tamanıı alt
yüklenicilere yapıınlamaz.



4.1.5 Tilzel kişi tarafından iş deneyimi gösıermek üzerc sunulan belgeniı, ttlzel kişiliğin
yansından fada hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bilnyesinde bulunan ticarct sicil memurluklan veya serbest müasebeci, yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali miişavir laıafından ilk ilan ıarihinden sonra
dilzenlenen ve dtlzenlendiğ uıihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korıuıduğunu gösteren belge.

42. Ekonomik ve Eıli yEtcrliğE ilişkin belgeler ve bu belgelerin tışıma§ı geFğkcn

Lriterleİ:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iIişkin kiter belirtilmemiştir,

43. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkiı belgeler ve bu belgelerin tışımısı gerekcn
kritcrler:
43.1. İş dencyim be|gelcri;
Son on beş yıl içinde bedet içeren bir sözleşme kapsamında taahhtlt edilen ve teklifedilen
bcdelin % 70 oraıundan az olmamak lDere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler.

{.4.Bu ihıtede beızer § olırık kıbul edilecek §tor ve benzor §lere denk sıyılıcık
mühendislik ve mimırhk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;

l1.06.20t l tarih ve 2796l Sayılı Resmi Gazeıede yayuılanan Yapım İşterinde İş

Deneyiminde değerlendirilecek, benzer işlere dair teb|iğde yer alan benzer iş gruplanndan (A)
grubu stıtüsiindeki ALT YAPI İŞLER.I lşterinden XVIII. (Onsekiz) gıup işler benzer iş olaıak
değerlendirilecektir.

4.4.2. Benzer iş denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölilmleri:

Benzer işe denk sayılacak mithendislik veya mimaılık btiltiınleri, bu işte iş deneyim belgesi
olarak diplomalannı sunınak sıııeüyle ihaleye kaıılacak olan isteklileıden Makine, Elektrik,
İışaaı mlüendisi diplomalan kabul cdilece*tiı.
S.Ekonomik açıdan en avaıııajtı ıekiif sadece fiyaı esasıM göıe belirlenecektir.
6. ftıaleye sadece yerli istckliler katılabilecektir.
7. İıale dokUmaııırun görlllmesi ve §ağn almması:
7.1. İhale dokümanı. idaıcnin adresinde görülebilir vc 200 TRY (TilIk Lirası) kaşılığ
Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İdari işler, İhaıe Şube Müdııİlügü
adreşinden satın alınabilir.
?.2. İhaleye teklifverecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP tDerinden e-

imzo kullonorak indirmeleri zorunludur.
E. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadaı Sakarya Gençlik Hizmeüeri ve Spor İl MUdUrlUgU
İdaıi İşler - İhale Şube Müdilrlüğü adıesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
ıaahhüt]ü posıa vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İsteklilİr ıekliflerini, anütar teslimi göıtirü bedel iDerinden vereceiliı. İhale sonucu,
ilzerine ihale yapılan istekliyle anahtaı teslimi götürü bedel södeşme imzalanacaktır. Bu
ihalede, işin tamamı için teklif yğrilecektir.

10. İsteküIer tektif ettikleri bedelin %3'itnden az olmamak ttzere kendi belirleyecekleri
tuıarda geçici teminat verecekleıdiı.
1l. Veıilen tekliflerin geçerlilik siiresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altınış) akvim gilnüdilr.
12. Konsoniyum oıarak ihaleye teklif verilemez.
l3. Diğer hususlırı
İhalede Uygulanacak Sınıı Değer Katsayısı §) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan eıı
avantajh teklif üzerindc bırakılacakıır.


