
LicE (DiYARBAKlR) içMEsUYu V5 KA
iLLER BANKAsI ANONiM slRKETi yATıRıM KooR

NALizAsYoN iıışaert yıpırvı işi
iı.ıp.U çYoN DAiRESi ansxar.ıııĞı

LicE (D|YARBAKıR) iÇıııesuyu ve KANALiZAsYoN iNşAATı yapırg işi yaplm lşl 4734 sayil
Kamu lhate Kanununun ,19 uncu maddesine göre açjk ihale usu|ü ile ihale edilecektir. lhaleye ilişkin
aynnt|ll biigileİ aşağlda yer almaktadıi,.

ihaüe Kayıt Numarasl :2021132274

1-İdarenin

a) Adresi : Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Gaddesi No: 12
06510 Çukuraınbar ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon Ve faks numarası ,. 3125087702 - 3125087799

c)ElektronikPostaAdresi ]yatirirnkoordinasyon@i!bank.gov.tr

ç) lhale dokümanınln gö.ülebileceği: https:i/ekap. kik. gov, k/EKAP/
internel adresi

2-ihale konusu yaplm işinin
a} Niteliği, türü Ve miktarl

b) Yapllacağı yer

c) işe başİama tarıhi

g75-o250mm Pİ100 Ve Duk, L=68.746nı
isale,şab,bağ,şeb.Ve tah hattİ döş,l'er ad.700 ve 500m'
BAG. Ser.Dep,17.120m2 ser, yolu,san,yap. ile elk ve mek
işl. 1ı6p.39.652rn kan.ve ter.hat, 802ad mua, 8ac.1.000ad
par. bac.6.000m par.bağ. hattı,ladpaket tip tm
Ayrlntllı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı İçinde
bulunan idaıi şartnarneden ulaşl|abilir.

Lice (DiYARBAKIR)
Sözleşmenin imzaiandlğl tarihten iİibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapllaü-ak işe başlanacaktır.

Yer tesliminden itibaren 540 (BeşYüzKIrk} takvim günüdür,ç) İşin süresi

3- İhatenin

a) Yapllacağ! yer İiler Bankası A.Ş. Yatır,m Koordinasyon Dairesi Başkanllğı
Kızılıımak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Gaddesi No: 12, -2.
Kat Toplantt salonu 06510 Çukurambar Çankaya i ANKARA
22.a2.?021 - 14:aab) Tarihi Ve Saati

+. ihaIeye katllabilme şartıan Ve istenilen belge|er İıe yeterlik değeılendirmesinde uygu|anacak
kriterıer:
4.1. Ihaleye katllma şartlarü Ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif Veİmeye yetkili oıduğunu göSteren lmza BeyannameSi Veya imza Sirküleri
4,1.2.1, GerÇek kişi oİmasl halinde, noter tasdikİi imza beyannamesi.
4.1.2.2. rüzel kişi olması halinde, idarj Şartname ekinde yer alan Tüzel Kjşilerde oİ(akllk Bilgilerine Ve
Yönetimdeki GöreVİalere llişkin Son Durumu Gösterir Beıge jle tüzel kişiIiğin noteı tasdikli imza
sirküleri.
4.1.3. Şekİi Ve iÇerjği ldari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli Ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5lhate konusu işte idarenin onayI ile alİ yüklenici çallştlrllabjlir. Ancak işın tamamı aİt yüklenicilere
yaptIrllamaz.
4.1.6 Tüzel kişi taraftndan iş deneyimi göstermek üzele sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarlsından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, İicaret Ve sanayı odasl/ticaret odası bünyesınde
bulunan ticaret sicil memurluklarl Veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebecı mali müşavlr
taraflndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen Ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir y|ıdlr
kesintisiz olarak bu şarlln korunduğunu göSteren belge.

4.2. Ekonomik Ve mala yeterıiğe ilişkin belge|er Ve bu belgelerin taşlmasl gereken kriterlĞr:

4.2,1 Bankalardan temin ediıecek belgelğr:



Teklif edilen bgdelin % 10 dan az oımamak üzere istekli taraf|ndan belirlenecek tutarda bankalar
nezdindeki kullanlımamlş nakdi Veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde klsltlama bu|unmayan
mevduatlnl gösteren banka refğrans mektubu,
Bu kriterler, mevduai Ve kredi tutarlarl toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak
suretiyle de sağlanabilir,

4,2.2, isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yı|a ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğeı belgeleri:

lsteklinin ihalenin yapİldiğt ylldan öncekl yıİa ait yıl sonu bi|ançosu Veya eşdeğer belgeleri;
a) lıgili mevzuatı uyarInca bilançosunu yaylmlatma zoruniuluğU olan istekıiİer yıl sonu biıançoSunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağ]andığlnl gösteren böiümIerini,
b) llgali mevzuatI uyaftnca bilançosunu yaylmıatna zorunluluğu olmayan istekliler. yıl soııu bIIançosunu
Veya bi|ançonun gerekli kriterlerin sağlandlğlnl gösteren böıümierinı ya da bu kriterlerin sağıandlğlnl
göstermek üzere yeminlı mali müşaVir Veya serbest muhasebeca mali müşavi. ta!,aflndan standart forma
uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranln (dönen Varlıklaj- / klsa Vaceli borÇlar) en az 0,75 olmas],
b) Öz kaynak oran|nln (öz kaynakla toplam aktif) en az 0.i5 olmas|,
c) Kısa vadeli banka borçlarlnln öz kaynaklara oranınln 0,50'den kğçük olmasl, yeterlik kriterleridir Ve
bu üç kriter birlikte aranlr.
Yukarlda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç ylla kadaİ olan ylılafln belgelerini
sunabılirler. Bu takdirde belgeleri sunuıan yIllarln parasaj tutarların!n ortalamasl üzerindeür yeterıik
kriterlerinin sağlanlp sağlanmadlğlna bakllıı.
lhale veya son başVuru tarihi yllln ılk dört ayında olan jhalelerde. blr önceki ylla aat be{geİerjnj
sunmayanlar, iki önceki yııa ait belgeler'ni sunabiıirler Bu beıgelerde, yeterlık kriİerjni sağlayamayanıar
ise iki önceki yllın beIge|eri iİe üç önceki Ve dört önöeki ylıtn belgeıefini sunabiıir|er- Bu durumda,
beİgeleri sunüıan yllıarın parasal tutai"larInIn ortalaması üzerinden yeterlik krlterİerinin sağlanlp
sağİanmadlğlna bakıllr.

4.2.3. iş hacmini gö§teren belgeler:
lsteklinin ihalenin yaplldlğl yıldan önceki yıla ait, aşağıda beıirtilen be|gelercjen birini Sunması yeterlidir,
aJ Toplam cırcsunu gösteren gelır tablosu.
b) Yapİm işıeri c]rosunu göstefen beİgeler,
lstekıinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yaptm işleri cirosunun ise teklif edııen bedeıin % 15
jnden az olinamasl gerekir. Bu kriterlerden herhangi birinı sağlayan Ve sağladlğl kr'tere ilişkin belgeyi
sunan istekli yeterİı kabul edilecekt'r.
Bu kriterleri ihalenin yaplldlğt ylldan önceki yll için sağıayamayanlar. ihalenin yaplldIğl ylldan öncekı
yıldan beşlamak üzere barbirini takip eden son altl ylla kadarki beİgelerini sunabilirıer, Bu takdirde,
belgeleri sunulan yıllarln parasal tutarIarınln ortaıamasl üzerinden yeterlik krjterlerinin sağlanip
sağ|anmadlğ|na bakıl|r.

lhale veya son başvuru tarihi yılln iık dört aylnda oıan jhalelerde, bir önceki ylla ait gelir tablosünu
sunmayanıar baklmlndan ikiönceki yıl, ihalenin yaplldlğlyııdan bir önceki yıİ olarak kabuledilir. Bu gelir
tablosu itibariyle yeterlik şart,nln sağlanamamasl halinde ise, iki önceki yll, ihalenin yaplldlğl ylldan bir
önceki yll olarak kabul edilmek üZere son altl ylla kadarki gelır tabıoları sUnulabiıir Ve bu durumda geIir

tab|olarl sunulan yılIarın parasal tutarlarlntn ortalamasl üzerinden yeterlik krıterlerinin sağlanıp
sağlanmadlğlna baklllr-

4,3. Meslekı ve Teknik yeterliğe iIişkin belgeler ve bu belgelerin taşlmast gereken kriterıer;

4.3.1 , iş deneyim belgeleri:
Son on beş ytl içinde bedel içeren bir söz|eşme kapsamlnda taahhüt edilen Ve teklif edilen bedelin %
80 oranlndan az olmamak üzere ihaıe konusu iş Veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeıer.

4,4.Bu ihalede benzeİ iş olarak kabuİ edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik
ve mimar|ık bölüm|eri:

4.4.1. Bu iha|ede benzer iş olarak kabul edilecek işler:



a} Yapım işlerinde iş deneyimi değerlendiriİecek Benzer lş|ere Oaİr Tebliğde yer alan AJlll
veya AllV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecğktir.
A/lll grubu işler:
,ı)Petrol ve gaz boru hatları Ve şebekeleri
2) Su isale hatlarİ,
AJlV Grubu işler:
1) Kanalizasyon şebeke|ğri,
2)Yağmur suyu şebekeleri,
3)İçme ve kullanma suyu şebekeleri
4} Mikrotünel işleri,
b) ihale konusu iş Ve/Veya işlere ilİşkin iş deııeyim betgeİeri sunu'abileceği gibi, ihaıe konusu
işi de içeren bir iş deneyim belgesi de sunulabilir.
c)Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki
iş|eİ değefıendirmeye alınlr.
4.4.2. Benzer işe denk sayİlacak mühendislik Veya mimarllk bölümleri:

ihaüe konusu iş Veya benzer işe denk say|lacak mühen(jislik bölümü "inşaat Mühendistiği" dir.

5,Ekonomik açldan en avantajlı teklif fiyatla birljkte fiyat dİşlndakı unsurlar da dikkaie allnarak
belirlenecektır.

6. lhaleye sadece yerli astekliler kaİıiabilecektır.

7. lhale dokürnan ln ın görülmesi:
7.1. lhale dokümanl, 

'darenin 
adresande görülebiljr.

7.2.1haleye teklif Verecek olanların ahale dokümanlnü EKAP üzerinden e-imza kuilanarak indifmeleri
zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih Ve saaiine kadar ilıer Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanllğl
Klzlllrmak Mahallesı Ufuk Üniversitesi caddesa No: 12 Giriş Kat Evrak servisi 06510
Çukurambar Çankaya l ANKARA adresine eıden teslim eci]lebileceği gibi, aynl adrese iadeıi
taahhütIü posta Vasltasıyla da gönderilebiıir,

9. |Stekliler tekiiflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemlera |çin teklif ediıen birim fiyat]arın

çarptmt sonucu buıunan toplam bedel üzefinden teklif birim fiyat şeklınde Verilecektlr. ihale sonucu,
üZerine ihale yapllan istekliyle birim fİyat sözleşme imzaIanacaktlr,
Bu ihaIede, işan tamaml için tek|if Verilecektir,

10. Istekliler tekiif ettikleri bedelin %3'ünden az o|mamak üzere kendi belirleyeceklefı tutarda geçicl
teminat vereceklerdir.

11. Verilen ,iekıiflerin geçerlılik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) İakvim günüdür

12. Konsoİsiyum olarak ihaleye teklif VeriIemez

13. Bu ihalede elektronik eksıltme yapılmayacaktİr

14. Diğer hususlal:
lhalede Uygulanacak Slnlr Değer Katsaylsl (N) ,. 

1

Teklifi sınır değerin altlnda kalan istekIilerden Kanunun 38 incı maddesine göre açlklama ıstenecekıir.

28 Mart 2013 tarih ve 28601 saylh Resmi Gazete yaytmlandlğl üzere; İller Bankası A.Ş. Genel
Müdürlüğünce ihale edilecek; kanalizasyon, içrnesuyu, içmesuyu arltma tesisi, atlksu arİtma
tesisi, deniz deşarjl, katı attk tesisi yaplm işleri İhalelerinde, Kamu ihale Genel Tebliği'n in 45.1-1.2.
maddesi gereğince, aşııı düşük s|nır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak
beliİlenmiştir.


