
İlan Bilgileri

İlan Süresi : 21
Yasal Kapsam : 13 b/3
Kalan Süre : İlanınızın yayımlanması için kalan süre 5 gündür.

2023 YILI SPOR FAAL YETLER  E T M ORGAN ZASYON H ZMET ALIMI İ İ Ğİ İ İ İ İŞİ
BÜYÜKÇEKMECE  BELED YES  GENÇL K  VE  SPOR  H ZMETLER  MÜDÜRLÜ Üİ İ İ İ İ Ğ

2023  Y l  Spor  Faaliyetleri  E itim  Organizasyon  Hizmet  Al m  iı ı ğ ı ı İş  hizmet  al m  4734  say l  Kamu  haleı ı ı ı İ  
Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamdaı  
EKAP üzerinden al nacakt r. ı ı  haleye ili kin ayr nt l  bilgiler a a da yer almaktad r:İ ş ı ı ı ş ğı ı
İKN : 2023/43912

1-İdarenin

a) Adı : BÜYÜKÇEKMECE  BELEDİYESİ  GENÇLİK  VE  SPOR 
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : Fatih Mah. Şehremini Sok. 1 34500 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası : 4440340 - 2128835564

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-
imza kullanılarak indirilebileceği internet 
sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- hale konusu hizmet al m nİ ı ı
a) Adı : 2023 Yılı Spor Faaliyetleri Eğitim Organizasyon Hizmet Alımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı : 73  İŞ  KALEMİ  İLE  SPOR  ORGANİZASYONLARI  HİZMETİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Büyükçekmece Belediyesi  idaresinde bulunan, Büyükçekmece Atatürk 
spor kompleksi,  Metin Oktay stadı,  Okan Buruk stadı,  Mimar Sinan 
Baba Hakkı stadı, Güzelce Turgay Şeren stadı, Celaliye Kemal Karasu 
stadı, Kamiloba Bülent Ünder stadı, Prof. Dr. Türkan Saylan Spor tesisi, 
Zülfi  Livaneli  Spor  tesisi,  Çakmaklı  Spor  salonu  ve  ayrıca  idarece 
belirlenecek diğer kapalı ve açık alanlar

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.03.2023, işin bitiş tarihi 31.12.2023

d) İşe başlama tarihi : 01.03.2023

3- haleninİ
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.02.2023 - 13:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Büyükçekmece  Belediyesi  C  Blok  2.Kat  Avrupa 
Konseyi Toplantı Salonu Fatih Mahallesi, Şehremini 
Sokak, No:1, Büyükçekmece/İstanbul

4. haleye kat labilme artlar  ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler:İ ı ş ı ğ
4.1. steklilerin ihaleye kat labilmeleri için a a da say lan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat d  unsurlara ili kinİ ı ş ğı ı ışı ş  
bilgileri  e-teklifleri  kapsam nda  beyan  etmeleri  gerekmektedir.ı
4.1.2. Teklif  vermeye  yetkili  oldu unu  gösteren  bilgiler;ğ
4.1.2.1. Tüzel ki ilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortakl k oranlar na (halkaş ı ı  
arz  edilen  hisseler  hariç)/üyelerine/kurucular na  ili kin  bilgiler  idarece  EKAP’tan  al n r.ı ş ı ı
4.1.3. ekli  ve  içeri i  dari  artnamede  belirlenen  teklif  mektubu.Ş ğ İ Ş
4.1.4. ekli  ve  içeri i  dari  artnamede  belirlenen  geçici  teminat  bilgileri.Ş ğ İ Ş
4.1.5 hale  konusu  al m n  tamam  veya  bir  k sm  alt  yüklenicilere  yapt r lamaz.İ ı ı ı ı ı ı ı
4.1.6 Tüzel ki i taraf ndan i  deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel ki ili in yar s ndanş ı ş ş ğ ı ı
fazla hissesine sahip orta na ait olmas  halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i veya yeminli mali mü avir yağı ı ğ ş  
da serbest muhasebeci mali mü avir veya noter taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi iş ı ğ  
tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu art n korundu unu gösteren belgeye ili kin bilgiler,ğ ı ı ş ı ğ ş



4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:

Sunulan   bilanço  veya  eşdeğer  belgelerde;
a)  Cari  oranın  (dönen  varlıklar/kısa  vadeli  borçlar)  en  az  0,75  olduğunu,
b)  Öz  kaynak  oranının  (öz  kaynaklar/toplam  aktif)  en  az  0,15  olduğunu,
c)  Kısa  vadeli  banka  borçlarının  öz  kaynaklara  oranının  0,50’den  küçük  olduğunu  ve  belirtilen  üç  kriterin  birlikte  
sağlandığını  göstermek  üzere  yıl  sonu  bilanço  belgelerine  ilişkin  bilgileri  belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu 
takdirde,  son  iki  yılın  parasal  tutarlarının  ortalaması  üzerinden  yeterlik  kriterlerinin  sağlanıp  sağlanmadığına  bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosuna ilişkin bilgileri  
belirtmeyenler, iki önceki yıla ait belgelerdeki bilgileri sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki  
önceki yılın belgelerine ilişkin bilgileri ile üç önceki yıla ilişkin belgelerindeki bilgileri sunabilirler.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

a)  İhalenin  yapıldığı  yıldan  önceki  yıla  ait  toplam  ciroyu  gösteren  gelir  tablosu,
b)  Hizmet  işleri  ile  ilgili  ciro  tutarını  gösteren  belgeler,
Bu  belgelerden  birinin  sunulması  yeterlidir.
Toplam cironun teklif  edilen bedelin %25'inden ,  hizmet  işleri  ile  ilgili  cironun ise  teklif  edilen bedelin %15'inden az 
olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul  
edilir.
Bu kriterleri  bir  önceki yılda sağlayamayanlar,  son iki  yıla ait  belgelerini sunabilirler.  Bu takdirde son iki  yılın parasal  
tutarlarının  ortalaması  üzerinden  yeterlik  kriterlerinin  sağlanıp  sağlanamadığına  bakılır.
Yılın  ilk  dört  ayında  olan  ihalelerde,  bir  önceki  yıla  ait  gelir  tablosunu  sunmayanlar,  iki  önceki  yılın  gelir  tablosunu 
sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları  
sunulabilir.  Bu  durumda,  gelir  tabloları  sunulan  yılların  parasal  tutarlarının  ortalaması  üzerinden  yeterlik  kriterlerinin 
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin  % 50 oranından 
az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim 
belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen; spor organizasyonu işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik  aç dan  en  avantajl  teklif  sadece  fiyat  esas na  göre  belirlenecektir.ı ı ı
6. haleye  sadece  yerli  istekliler  kat labilecektir.İ ı
7. hale  doküman  EKAP üzerinden bedelsiz  olarak görülebilir.  Ancak,  ihaleye teklif  verecek olanlar n,  e-imzaİ ı ı  
kullanarak  EKAP  üzerinden  ihale  doküman n  indirmeleri  zorunludur.ı ı
8. Teklifler,  EKAP üzerinden elektronik  ortamda haz rland ktan  sonra,  e-imza ile  imzalanarak,  teklife  ili kin  e-ı ı ş
anahtar  ile  birlikte  ihale  tarih  ve  saatine  kadar  EKAP  üzerinden  gönderilecektir.
9. stekliler tekliflerini, her bir i  kaleminin miktar  ile bu i  kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp mİ ş ı ş ı ı ı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif  birim fiyat  eklinde verilecektir.  hale sonucunda, üzerine ihaleş İ  
yap lan  istekli  ile  birim  fiyat  sözle me  imzalanacakt r.ı ş ı
10. Bu  ihalede,  i in  tamam  için  teklif  verilecektir.ş ı
11. stekliler  teklif  ettikleri  bedelin  %3’ünden  az  olmamak  üzere  kendi  belirleyecekleri  tutarda  geçici  teminatİ  
vereceklerdir.
12. Bu  ihalede  elektronik  eksiltme  yap lmayacakt r.ı ı
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altm )ış  takvim günüdür.
14.Konsorsiyum  olarak  ihaleye  teklif  verilemez.
15. Di er hususlar:ğ
halede  Uygulanacak  S n r  De er  Katsay s  (R)  :İ ı ı ğ ı ı  Di er  Hizmetler/0,71ğ
A r  dü ük  teklif  de erlendirme  yöntemi  :şı ı ş ğ  Teklifi  s n r  de erin  alt nda  kalan  isteklilerden  Kanunun  38  inciı ı ğ ı  
maddesine göre aç klama istenecektir.ı


