
Süre ve Yaklaşık Mal�yet B�lg�ler�

İlan Süres� : 28 (�lanın elektron�k araçlarla hazırlanması ve gönder�lmes�nden dolayı 7 gün, �lan ve �hale dokümanına EKAP üzer�nden
doğrudan er�ş�lmes�nden dolayı 5 gün süre �nd�r�m�)

Yasal Kapsam : 13/a
İlan Süres� İç�n Yaklaşık
Mal�yet : 4. adım 13.194.664,00 - ...

Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer : Yaklaşık mal�yet eş�k değer�n dört katına eş�t veya bu değer�n altında
E-İhale : Evet

ALTYAPI YOL BAKIM ONARIM İÇİN BETON ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Büyükçekmece Beled�yes� Fen İşler� Müdürlüğünce 2023 Yılı Altyapı Yol Bakım Onarım İç�n Beton Elemanları Alım İş� mal alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddes�ne göre açık �hale usulü �le �hale ed�lecek olup, tekl�fler sadece elektron�k ortamda EKAP üzer�nden alınacaktır.  İhaleye
�l�şk�n ayrıntılı b�lg�ler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/144557
1-İdaren�n
a) Adı : BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adres� : Fat�h Mh. Şehrem�n� Sk. No:1 34500 . BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 4440340 - 2128835564
ç) İhale dokümanının görüleb�leceğ� ve e-�mza
kullanılarak �nd�r�leb�leceğ� �nternet sayfası

: https://ekap.k�k.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Büyükçekmece Beled�yes� Fen İşler� Müdürlüğünce 2023 Yılı Altyapı Yol Bakım Onarım İç�n

Beton Elemanları Alım İş�
b) N�tel�ğ�, türü ve m�ktarı : toplam 53.000 m2 beton parke taşı, toplam 15.500 m2 beton bordür, toplam 2000 mt. oluk taşı,

2500 adet şev elemanı, toplam 1800 metre betonarme boru, toplam 2400 adet muayene bacası ve
elemanları ve toplam 3000 ader Portland Ç�mentosu (torbalı)
Ayrıntılı b�lg�ye EKAP’ta yer alan �hale dokümanı �ç�nde bulunan �dar� şartnameden ulaşılab�l�r.

c) Yapılacağı/tesl�m ed�leceğ� yer : Büyükçekmece Beled�yes� Fen İşler� Müdürlüğü Altyapı deposu (Güzelce Mah. Büyükçekmece/
İstanbul) veya Büyükçekmece İlçe sınırlarındak� cadde veya sokaklar

ç) Süres�/tesl�m tar�h� : Yüklen�c�, �hale konusu malları �şe başlama tar�h�nden �t�baren 180 takv�m günü �çer�s�nde
İdaren�n �steğ� doğrultusunda peyderpey Tekn�k Şartnamede ön görülen şek�lde Sözleşmen�n
10.1.1. maddes�ndek� adrese tesl�m edecekt�r

d) İşe başlama tar�h� : Sözleşmen�n �mzalanmasını müteak�p �şe başlanır.

3-İhalen�n
a) İhale (son tekl�f verme) tar�h ve saat� : 17.03.2023 - 10:00
b) İhale kom�syonunun toplantı yer� (e-tekl�fler�n
açılacağı adres)

: Büyükçekmece Beled�yes� C Blok 2. Kat Avrupa Konsey� Toplantı Salonu Fat�h Mahalles�,
Şehrem�n� Sokak, No:1, Büyükçekmece/İstanbul

4. İhaleye katılab�lme şartları ve �sten�len belgeler �le yeterl�k değerlend�rmes�nde uygulanacak kr�terler:
4.1. İstekl�ler�n �haleye katılab�lmeler� �ç�n aşağıda sayılan belgeler ve yeterl�k kr�terler� �le f�yat dışı unsurlara �l�şk�n b�lg�ler� e-tekl�fler� kapsamında beyan
etmeler� gerekmekted�r.
4.1.2. Tekl�f vermeye yetk�l� olduğunu gösteren b�lg�ler;
4.1.2.1. Tüzel k�ş�lerde; �stekl�ler�n yönet�m�ndek� görevl�ler �le �lg�s�ne göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz ed�len h�sseler har�ç)/
üyeler�ne/kurucularına �l�şk�n b�lg�ler �darece EKAP’tan alınır.
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 b�lg�ler�.
4.1.5 İstekl�ler, �hale konusu alımın alt yüklen�c�lere yaptırmayı düşündükler� kısmını yeterl�k b�lg�ler� tablosunda bel�rteceklerd�r.
4.1.6 Tüzel k�ş� tarafından �ş deney�m�n� göstermek üzere sunulan belgen�n, tüzel k�ş�l�ğ�n yarısından fazla h�sses�ne sah�p ortağına a�t olması hal�nde, Türk�ye
Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� veya yem�nl� mal� müşav�r ya da serbest muhasebec� mal� müşav�r veya noter 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 belgeye �l�şk�n b�lg�ler,
4.2. Ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
4.2.1. İstekl�n�n �halen�n yapıldığı yıldan öncek� yıla a�t yıl sonu b�lanço b�lg�ler�:
Sunulan b�lanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Car� oranın (dönen varlıklar/kısa vadel� borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam akt�f) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadel� banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve bel�rt�len üç kr�ter�n b�rl�kte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu
b�lanço belgeler�ne �l�şk�n b�lg�ler� bel�rteb�l�rler.
Yukarıda bel�rt�len kr�terler� b�r öncek� yılda sağlayamayanlar, son �k� yıla a�t belgeler�ne �l�şk�n b�lg�ler� sunab�l�rler. Bu takd�rde, son �k� yılın parasal
tutarlarının ortalaması üzer�nden yeterl�k kr�terler�n�n sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tar�h� yılın �lk dört ayında olan �halelerde, b�r öncek� yıla a�t yıl sonu b�lançosuna �l�şk�n b�lg�ler� bel�rtmeyenler, �k� öncek� yıla a�t
belgelerdek� b�lg�ler� sunab�l�rler. Bu belgelerde yeterl�k kr�ter�n� sağlayamayanlar �se �k� öncek� yılın belgeler�ne �l�şk�n b�lg�ler� �le üç öncek� yıla �l�şk�n
belgeler�ndek� b�lg�ler� sunab�l�rler.
4.2.2. İş hacm�n� gösteren belgelere �l�şk�n b�lg�ler:
a) İhalen�n yapıldığı yıldan öncek� yıla a�t toplam c�royu gösteren gel�r tablosuna a�t b�lg�ler,
b) Mal satışları �le �lg�l� c�ro tutarını gösteren belgeler,
Bu b�lg�lerden b�r�n�n sunulması yeterl�d�r.
Bu b�lg�lere �l�şk�n tutarların, toplam c�ro �ç�n, �stekl�n�n tekl�f edeceğ� bedel�n % 25 �nden, mal satışları �le �lg�l� c�ronun �se tekl�f ed�len bedel�n % 15 �nden
az olmaması gerek�r. Bu kr�terlerden herhang� b�r�n� sağladığını gösteren b�lg�ler� bel�rten �stekl�n�n yeterl�k b�lg�ler� tablosu uygun kabul ed�l�r.
Bu kr�terler� öncek� yılda sağlayamayan �stekl�ler, son �k� yıla a�t belgeler�n� �l�şk�n b�lg�ler� sunab�l�rler.



Yılın �lk dört ayında olan �halelerde, b�r öncek� yıla a�t gel�r tablosuna �l�şk�n b�lg�ler� sunmayanlar, �k� öncek� yılın gel�r tablosununa �l�şk�n b�lg�ler�
sunab�l�rler. Bu gel�r tablosunun yeterl�k kr�ter�n� sağlayamaması hal�nde, �k� öncek� yılın ve üç öncek� yılın gel�r tablolarına �l�şk�n b�lg�ler sunulab�l�r.
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�n� gösteren belgelere �l�şk�n b�lg�ler:
Son beş yıl �ç�nde bedel �çeren b�r sözleşme kapsamında kes�n kabul �şlemler� tamamlanan ve tekl�f ed�len bedel�n % 25 oranından az olmamak üzere �hale
konusu �ş veya benzer �şlere �l�şk�n �ş deney�m�n� gösteren belgelere veya teknoloj�k ürün deney�m belges�ne a�t b�lg�ler.
4.4. Bu �halede benzer �ş olarak kabul ed�lecek �şler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektöre yapılmış, tek sözleşmeye dayanan, ayrı ayrı ve ya b�r arada k�l�t parke, beton bordür veya beton boru tem�n� �şler�  benzer
�ş olarak kabul ed�lecekt�r.

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

6. İhale yerl� ve yabancı tüm �stekl�lere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzer�nden bedels�z olarak görüleb�l�r. Ancak, �haleye tekl�f verecek olanların, e-�mza kullanarak EKAP üzer�nden �hale dokümanını
�nd�rmeler� zorunludur.

8. Tekl�fler, EKAP üzer�nden elektron�k ortamda hazırlandıktan sonra, e-�mza �le �mzalanarak, tekl�fe �l�şk�n e-anahtar �le b�rl�kte �hale tar�h ve saat�ne kadar
EKAP üzer�nden gönder�lecekt�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 sonucunda, üzer�ne �hale yapılan �stekl� �le b�r�m f�yat sözleşme �mzalanacaktır.

10. Bu �halede, �ş�n tamamı �ç�n tekl�f ver�lecekt�r.

11. İstekl�ler tekl�f ett�kler� bedel�n %3’ünden az olmamak üzere kend� bel�rleyecekler� tutarda geç�c� tem�nat vereceklerd�r.

12. Bu �halede elektron�k eks�ltme yapılmayacaktır.

13. Ver�len tekl�fler�n geçerl�l�k süres�, �hale tar�h�nden �t�baren 90 (Doksan) takv�m günüdür.

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

15. D�ğer hususlar:
Tekl�f f�yatı �hale kom�syonu tarafından aşırı düşük olarak tesp�t ed�len �stekl�lerden Kanunun 38 �nc� maddes�ne göre açıklama �stenecekt�r.


