GEYVE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLU KORUMA
LOJMANLARINDA DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM TESİSATI VE
MEKANİK TESİSAT İŞLERİ
Geyve Orman İşletme Müdürlüğü Toplu Koruma Lojmanlarında doğalgaz dönüşüm tesisatı ve mekanik
tesisat işleri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası
:2017/187475
1-İdarenin
a) Adresi
:Tepecikler Mahallesi Konyali Alibey Caddesi 121 54700
GEYVE/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası
:2645171479 - 2645170042
c) Elektronik Posta Adresi
:
ç) İhale dokümanının görülebileceği
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:Projesi verilen 19 adet Toplu Koruma lojmanındaki doğalgaz
dönüşüm tesisatı, mekanik tesisat işleri,kombi ve
bağlantılarının montajı ile 12 adet lojmandaki kombi ve
bağlantılarının montajı olmak üzere toplam 31 lojmandaki
yapım işleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:Geyve Orman İşletme Müdürlüğü Toplu Koruma Lojmanları
c) İşe başlama tarihi
:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
:Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:Geyve Orman İşletme Müdürlüğü idare binası; Konyalı Alibey
caddesi Tepecikler Mah. No:121 Geyve/SAKARYA
b) Tarihi ve saati
:05.05.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
İstekliler; EPDK tarafından yayımlanan Doğalgaz Piyasası Yönetmelikleri gereği Doğalgaz Tesisatı Proje ve
imalatını yapmaya yetkili olduklarına dair AKMERCANGAZ dan aldıkları yetki belgelerinin aslı veya noter
tasdikli suretlerini vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri 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 tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği 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:
İdare 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. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer olan (C) II ve IV Grup işler benzer iş olarak
değelendirilecektir.İhale Konusu işe ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren
iş deneyim belgeleride sunulabilecektir.Ancak bu durumda ihale konusu işe ait iş iş tutarı,iş deneyim belgeleri üzerinden tesbit edilebilmelidir.İş deneyim belgesi bu belgeyi içermiyorsa,ihale konusu işe ait iş
tutarının tesbit edilebilecği bilgi ve belgelerin teklif kapsamında sunulması zorunludur.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karşılığı Geyve Orman İşletme
Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Geyve Orman İşletme Müdürlüğü idare binası; Konyalı Alibey caddesi Tepecikler Mah. No:121 Geyve/SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif
verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Basın: 592694 (www.bik.gov.tr)
üzerinde bırakılacaktır.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Örnek No:25*
T.C. SAKARYA
5. İCRA DAİRESİ 2017/116 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün
kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün,
saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma
bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin
alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan
başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart
olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda
teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda
KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından
görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene
gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya
numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 11/04/2017
1.İhale Tarihi
2. İhale Tarihi
İhale Yeri

:15/05/2017 günü, saat 15:00 - 15:10 arası.
: 31/05/2017 günü, saat 15:00 - 15:10 arası.
: Uğur Park İşletmeciliği-Dr Selahattin Zaim Bulvarı
Evrenköy Mevkii no:335 Adapazarı/SAKARYA -

No Takdir Edilen Adedi KDV
Cinsi(Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Değeri TL.
1 50.000.00
1
%1 54E0215 Plakalı , 2013 Model , FORD
Marka , DYB Tipli , Rengi Kahverengi , sağ
çamurluk ve tamponda ezikler mevcut
olduğu, genel görünüm itibariyle hasarsız,
çalışır vaziyette olduğu, anahtarı olup ruhsatı
olmadığı tutanakta belirtilen hususi oto.
(İİK m.114/1,114/3)
*:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık
Basın: 585873 (www.bik.gov.tr)
gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

