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    İhaleler   Yağmursuyu Kanalı Yapım İşi

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

Tar�h : 28/12/2017

Yağmursuyu Kanalı Yapım İş�

Yağmursuyu Kanalı Yapım İş� yapım �ş� 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddes�ne göre açık �hale usulü �le �hale ed�lecekt�r.

 İhaleye �l�şk�n ayrıntılı b�lg�ler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2017/629056

1-İdaren�n

a) Adres� : MERKEZ MAHALLESİ PİRİ REİS CADDESİ NO.5 ÇEKMEKÖY ÇEKMEKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2166000600 - 2166000661

c) Elektron�k Posta Adres� : fen�sler�@cekmekoy.bel.tr

ç) İhale dokümanının görüleb�leceğ�

�nternet adres�
: https://ekap.k�k.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım �ş�n�n

a) N�tel�ğ�, türü ve m�ktarı :

7659,74 mt. Yağmur suyu kanalı yapım �ş�.

Ayrıntılı b�lg�ye EKAP’ta yer alan �hale dokümanı �ç�nde bulunan

�dar� şartnameden ulaşılab�l�r.

b) Yapılacağı yer : ÇEKMEKÖY İLÇESİ SINIRLARI DAHİLİNDE

c) İşe başlama tar�h� :
Sözleşmen�n �mzalandığı tar�hten �t�baren 30 gün �ç�nde 

yer tesl�m� yapılarak �şe başlanacaktır.

ç) İş�n süres� : Yer tesl�m�nden �t�baren 330 (üç yüz otuz) takv�m günüdür.

3- İhalen�n

a) Yapılacağı yer : MERKEZ MAH. PİRİ REİS CAD. NO5 ÇEKMEKÖY/İST.

b) Tar�h� ve saat� : 28.12.2017 - 11:00

4. İhaleye katılab�lme şartları ve �sten�len belgeler �le yeterl�k değerlend�rmes�nde uygulanacak kr�terler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve �sten�len belgeler: 

https://www.cekmekoy.bel.tr/tr/index.php
https://www.cekmekoy.bel.tr/tr/ihaleler
https://www.cekmekoy.bel.tr/tr/yagmursuyu-kanali-yapim-isizcrr3
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4.1.2. Tekl�f vermeye yetk�l� olduğunu gösteren İmza Beyannames� veya İmza S�rküler�. 

4.1.2.1. Gerçek k�ş� olması hal�nde, noter tasd�kl� �mza beyannames�. 

4.1.2.2. Tüzel k�ş� olması hal�nde, �lg�s�ne göre tüzel k�ş�l�ğ�n ortakları, üyeler� veya kurucuları �le tüzel k�ş�l�ğ�n yönet�m�ndek� görevl�ler� bel�rten son

durumu göster�r T�caret S�c�l Gazetes�, bu b�lg�ler�n tamamının b�r T�caret S�c�l Gazetes�nde bulunmaması hal�nde, bu b�lg�ler�n tümünü göstermek

üzere �lg�l� T�caret S�c�l Gazeteler� veya bu hususları gösteren belgeler �le tüzel k�ş�l�ğ�n noter tasd�kl� �mza s�rküler�, 

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. 

4.1.5İhale konusu �şte �daren�n onayı �le alt yüklen�c� çalıştırılab�l�r. Ancak �ş�n tamamı alt yüklen�c�lere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel k�ş� tarafından �ş deney�m� göstermek üzere sunulan belgen�n, tüzel k�ş�l�ğ�n yarısından fazla h�sses�ne sah�p ortağına a�t olması

hal�nde, t�caret ve sanay� odası/t�caret odası bünyes�nde bulunan t�caret s�c�l memurlukları veya serbest muhasebec�, yem�nl� mal� müşav�r ya da

serbest muhasebec� mal� müşav�r 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 belge. 

4.2. Ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:

İdare tarafından ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n kr�ter bel�rt�lmem�şt�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 belgeler�:

Son on beş yıl �ç�nde bedel �çeren b�r sözleşme kapsamında taahhüt ed�len ve tekl�f ed�len bedel�n % 100 oranından az olmamak üzere �hale

konusu �ş veya benzer �şlere �l�şk�n �ş deney�m�n� gösteren belgeler. 

4.4.Bu �halede benzer �ş olarak kabul ed�lecek �şler ve benzer �şlere denk sayılacak mühend�sl�k ve m�marlık bölümler�:

4.4.1. Bu �halede benzer �ş olarak kabul ed�lecek �şler:

YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN A/IV GRUBU İŞLER

BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

4.4.2. Benzer �şe denk sayılacak mühend�sl�k veya m�marlık bölümler�:

İŞ DENEYİM BELGESİ YERİNE DİPLOMALARINI SUNMAK SURETİYLE İHALEYE GİRECEK OLANLARIN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

DİPLOMASI İHALE KONUSU İŞ VEYA BENZER İŞLERE DENK SAYILACAKTIR.

5.Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f f�yatla b�rl�kte f�yat dışındak� unsurlar da d�kkate alınarak bel�rlenecekt�r.

- Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f�n bel�rlenmes�

Bu �halede ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f, f�yatla b�rl�kte f�yat dışı unsurlar da d�kkate alınarak bel�rlenecekt�r.

A. Değerlend�rme “tekl�f f�yatı” �le “kal�te ve tekn�k değer n�tel�k” olmak üzere �k� kısımda yapılacaktır.

A.1. Tekl�f f�yatı puanlaması (TFP: 60 PUAN)

Tekl�f f�yatı puanlaması 60 tam puan üzer�nden yapılacaktır. Geçerl� tekl�f veren �stekl�ler arasında tekl�f ed�len en düşük tekl�f f�yatı

sah�b� �stekl� 60 puan alacak olup, d�ğer �stekl�lere a�t tekl�f puanları; TFP = (TFm�n x 60) / TF formülü �le hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TFP: Tekl�f puanı,

TFm�n: Geçerl� tekl�fler �ç�nden �stekl�ler arasında tekl�f ed�len en düşük tekl�f f�yatı,

TF: İstekl�n�n tekl�f f�yatı,
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�fade eder.

A.2. Kal�te ve tekn�k değer n�tel�k puanlaması (KTP: 40 PUAN)

Kal�te ve tekn�k değer n�tel�k puanlaması 40 tam puan üzer�nden yapılacaktır. Geçerl� tekl�f veren �stekl�lere a�t kal�te ve tekn�k değer

n�tel�k puanlamasına konu �ş kalemler� aşağıdak� tabloda göster�lm�şt�r.

İş Kalem�/

Grubu No
İş Kalem�/Grubu Adı 70% 130% Puan

YSU.025
KIRMATAŞ HAZIRLANMASI VE MAKİNE İLE

SERİLMESİ
17,68  32,8400 10,00

YSU.024
KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATLARINDA;

SFERO DÖKÜM IZGARA
9,42   17,5000 7,00

YSU.027
Mak�ne �le yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest

kazı)
7,46   13,8500 6,00

YSU.028
Mak�ne �le patlayıcı madde kullanmadan sert kaya

kazılması (serbest kazı)
6,31   11,7300 5,00

YSU.005
ø 600 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) BETON BORU

DÖŞENMESİ
4,56   8,4800 4,00

YSU.022 ASFALT, KIRMA TAŞ VE ŞOSE SÖKÜLMESİ 3,51   6,5100 3,00

YSU.007 ø 1000 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) B.A. BORU 3,39   6,2900 2,00

YSU.003
ø 400 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) BETON BORU

DÖŞENMESİ
2,32   4,3000 2,00

YSU.014
YAĞMURSUYU IZGARA TABAN ELEMANI TEŞKİLİ

(50x110cm)
2,11   3,9100 1,00

 TOPLAM   40

A.2.1. Söz konusu �ş kalemler� �ç�n �stekl�lerce tekl�f ed�len f�yatların toplam tekl�fler�ne oranının; her b�r �ş kalem� �ç�n bel�rlenen

m�n�mum ve maks�m�m tekl�f oranları aralığında (m�m�m-maks�mum oranlar dah�l) kalması durumunda her b�r �ş kalem� �ç�n yukarıda

tabloda yer alan puanlar ver�lecekt�r.

A.2.2. Tekl�f oranlar hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. Ayrıca puanlarda erterpolasyon yapılmayacaktır.

A.2.3. İstekl�ler�n tekl�f oranları, bel�rlenen m�n�mum ve maks�mum tekl�f oranları dışında kalıyorsa o �ş kalemler� �ç�n puan

alamayacaklardır.

A.2.4. Kal�te ve tekn�k değer n�tel�k puanı, her b�r �ş kalem� �ç�n yukarıda ver�len puanların toplamıdır.

A.3. Toplam puan (TP):

Toplam puan, tekl�f f�yat puanı �le kal�te ve tekn�k değer n�tel�k puanının toplamıdır.

TP=TFP + KTP

B. Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f

Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f, toplam puanı en yüksek olan �stekl�ye a�t tekl�f bedel�d�r.



/

NOT: Toplam puan, v�rgülden sonra en yakın �k� ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

6. İhaleye sadece yerl� �stekl�ler katılab�lecekt�r. 

7. İhale dokümanının görülmes� ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, �daren�n adres�nde görüleb�l�r ve 150 TRY (Türk L�rası) karşılığı FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adres�nden satın alınab�l�r. 

7.2. İhaleye tekl�f verecek olanların �hale dokümanını satın almaları veya EKAP üzer�nden e-�mza kullanarak �nd�rmeler� zorunludur. 

8. Tekl�fler, �hale tar�h ve saat�ne kadar FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adres�ne elden tesl�m ed�leb�leceğ� g�b�, aynı adrese �adel� taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönder�leb�l�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 sonucu, üzer�ne �hale yapılan �stekl�yle b�r�m f�yat sözleşme �mzalanacaktır. 

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

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

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

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

13. D�ğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Tekl�f� sınır değer�n altında olduğu tesp�t ed�len �stekl�ler�n tekl�fler�, Kanunun 38 �nc� maddes�nde öngörülen açıklama �stenmeks�z�n redded�lecekt�r.


