T.C. HENDEK ÝCRA DAÝRESÝ 2016/707 TLMT.
TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Örnek No:25*
Aþaðýdaki cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup:
Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli
bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu
kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna
rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn
paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði,
birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden
baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði,
mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ
þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene
gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý
ilan olunur. 20/12/2016
1.Ýhale Tarihi
2.Ýhale Tarihi
Ýhale Yeri
NO
1

: 19/01/2017 günü, saat 14:00 - 14:10 arasý.
: 06/02/2017 günü, saat 14:00 - 14:10 arasý.
: Hendek Adliyesi Otoparkýnda-

Takdir Edilen
Deðeri TL.
41.000,00

Adedi

KDV

1

%1

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
54YC333 Plakalý, 2007 Model, SORENTO Tipli,
D4CB6093153 Motor No'lu, KNEJC52475698165 Þasi No'lu,
olup Elektrik ve Mekanik aksamda her hangi bir
uygunsuzluk bulunmadýðý, periyodik bakým yapýlmasý
gerektiði, aracýn genel incelemesinde aracýn ön tarafýndan
radyatör ýzgaralarýnda yapýþtýrma iþleminin yapýldýðý, kaputta
ve aracýn ön tarafýnda düzeltme ve boyama iþleminin
yapýldýðý hasar sorgulama kaydýnda bir adet çarpma
þeklinde kaza yaptýðý tespit edilmiþ olup aracýn
KM 119759 dir.

(ÝÝK m.114/1,114/3)
*:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Basýn :514328 (www.bik.gov.tr)

TAÞKIN KORUMA ÝÞÝ YAPTIRILACAKTIR
DSÝ 3.BÖLGE 32.ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ
SAKARYA AKYAZI KÜÇÜCEK ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝNÝN KÜÇÜCEK DERESÝ TAÞKIN KORUMA
yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr.
Ýhale Kayýt Numarasý
:2016/561123
1-Ýdarenin
a) Adresi
:Cumhuriyet Mah. Bahçývan Sok. No:111 54050
ADAPAZARI/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarasý
:2642743280-81 - 2642773600
c) Elektronik Posta Adresi
:dsi3@dsi.gov.tr
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Niteliði, türü ve miktarý
:1 adet betonarme köprü, 4082,48 m kargir duvar, 72m beton
arme duvar, 3 adet seki, 25 adet birit
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde
bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
:Sakarya Ýli Akyazý ilçesi Küçücek sanayi bölgesi
c) Ýþe baþlama tarihi
:Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
ç) Ýþin süresi
:Yer tesliminden itibaren 550 (beþ yüz elli) takvim günüdür.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:DSÝ 32.Þube Müdürlüðü Cumhuriyet Mah. Bahçývan Sok.
No:111 54050 Adapazarý-SAKARYA
b) Tarihi ve saati
:19.01.2017 - 14:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya
ilgili Meslek Odasý Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar
odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya
kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere
yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla
hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir
tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz
olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80
oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve
mimarlýk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
A-ALT YAPI ÝÞLERÝ (IX). GRUP SU YAPILARI
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýnþaat mühendisliði
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif fiyatla birlikte fiyat dýþýndaki unsurlar da dikkate alýnarak belirlenecektir.
A. Deðerlendirme ''teklif fiyatý'' ile ''kalite ve teknik deðer nitelik'' olmak üzere iki kýsýmda yapýlacaktýr.
A.1. Teklif fiyatý puanlamasý (TFP:50 PUAN)
Teklif fiyatý puanlamasý 50 tam puan üzerinden yapýlacaktýr. Geçerli teklif veren istekliler arasýnda teklif
edilen en düþük teklif sahibi istekli 50 puan alacak olup, diðer isteklilere ait teklif puanlarý;
TP= (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktýr.
Bu formülde;
TP: Teklif puaný,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasýnda teklif edilen en düþük teklif fiyatý,
TF: Ýsteklinin teklif fiyatý,
ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik deðer nitelik puanlamasý (KTP: 50 PUAN)
Kalite ve teknik deðer nitelik puanlamasý 50 tam puan üzerinden yapýlacaktýr. Geçerli teklif veren
isteklilere ait kalite ve teknik deðer nitelik puanlamasýna konu iþ kalemleri aþaðýdaki tablolarda
gösterilmiþtir.
Sýra No
1

Ýþ Kalemi
Ýþ Kaleminin Adý ve
No
Kýsa Açýklamasý
AKHer türlü zeminde kazý yapýlmasý depo veya
BF-01
dolguya konulmasý, imalat veya inþaattan
sonra kazý yerinde kalan boþluklarýn
doldurulmasý, düzenlenmesi ve artan
hafriyatýn ariyet sahasýna nakledilmesi

Minimum
Teklif Oraný (%)
0.02191

Maksimum
Puaný
Teklif Oraný (%)
0.04069
5

AK-BF-02 Çimento Harcý Kullanýlarak Ocak Taþý Ýle
Kargir Ýnþaat Ýþleri
AK-BF-03 Beton santralinde üretilen veya satýn alýnan
ve beton pompasýyla basýlan, C20/25 basýnç
dayaným sýnýfýnda beton dökülmesi, iskele ve
kalýp iþlerinin yapýlmasý (beton nakli dahil)

0.55398

1.02882

25

0.0231

0.0429

5

4

AK-BF-04 Beton santralinde üretilen veya satýn alýnan
ve beton pompasýyla basýlan, C30/37 basýnç
dayaným sýnýfýnda beton dökülmesi, iskele ve
kalýp iþlerinin yapýlmasý (beton nakli dahil)

0.01561

0.02899

5

5

AK-BF-07 Tüm çaplarda betonarme demirlerinin temini,
bükülmesi ve yerine konmasý
AK-BF-08 Çeþitli Demir Ýþleri Yapýlmasý Ve Demir Nakli

0.02968

0.05512

5

0.04683

0.08697
toplam puan

5
50

2
3

6
7

A.2.1.Söz konusu iþ kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarlarýn toplam tekliflerine oranýnýn; her bir
iþ kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranlarý aralýðýnda (minimum ve maksimum
oranlar dahil) kalmasý durumunda her bir iþ kalemi için yukarýda tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2.Teklif oranlar hesaplanýrken yuvarlama yapýlmayacaktýr.
A.2.3.Ýsteklilerin teklif oranlarý, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranlarý dýþýnda kalýyorsa o iþ
kalemleri için puan alamayacaklardýr.
A.2.4. Kalite ve Teknik deðer nitelik puaný, her bir iþ kalemi için, yukarýda verilen puanlarýn toplamýdýr.
A.3. Toplam puan
Toplam puan, Teklif Fiyat Puaný ile Kalite ve Teknik Deðer Nitelik Puanýnýn toplamýdýr.
TP=TFP + KTP
B. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif
Ekonomik açýdan en avantajlý teklif, toplam puaný en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
Not: Toplam puan, virgülden sonra en yakýn iki ondalýk basamaklý sayýya yuvarlanacaktýr.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý DSÝ 32.Þube
Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSÝ 32.Þube Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný
adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale
yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,0
Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü'nce ihale edilecek olan Yapým
Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Tebliði"ne göre (A) Alt yapý iþleri grubundaki yapým ihalelerinde,
Kamu Ýhale Genel Tebliði'nin 45.1.1.2. maddesi gereðince, aþýrý düþük sýnýr deðer hesabýnda
kullanýlan "N" katsayýsý "1,00" olarak belirlenmiþtir. 16.07.2015 tarihli 29418 sayýlý Resmi
Gazete'de yayýnlanmýþtýr.
Basýn :516630 (www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

