
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  
Babaesk� İlçes� 16 Dersl�kl� L�se Yapım 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 : 2018/529998

1-İdaren�n
a) Adres� : KARACAİBRAHİM MH. MECİDİYE SOK. 67 39100 KIRKLARELİ

MERKEZ/KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2882141214 - 2882143040
c) Elektron�k Posta Adres� : ozel�dare.k�rklarel�@�c�sler�.gov.t
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 : 16 Dersl�kl� L�se Yapım İş�.

 Ayrıntılı b�lg�ye EKAP’ta yer alan �hale dokümanı �ç�nde bulunan �dar�
şartnameden ulaşılab�l�r.

b) Yapılacağı yer : Kırklarel� İl� Babaesk� İlçes�
c) İşe başlama tar�h� : Sözleşmen�n �mzalandığı tar�hten �t�baren 10 gün �ç�nde 

 yer tesl�m� yapılarak �şe başlanacaktır.
ç) İş�n süres� : Yer tesl�m�nden �t�baren 450 (dört yüz ell�) takv�m günüdür.
 
3- İhalen�n
a) Yapılacağı yer : Karaca�brah�m mah. Mec�d�ye Sok. No:67 Merkez/Kırklarel�
b) Tar�h� ve saat� : 10.12.2018 - 14:30
 
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: 
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:
4.2.1 Bankalardan tem�n ed�lecek belgeler:
Tekl�f ed�len bedel�n % 10 dan az olmamak üzere �stekl� tarafından bel�rlenecek tutarda bankalar nezd�ndek�
kullanılmamış nakd� veya gayr�nakd� kred�s�n� ya da üzer�nde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren
banka referans mektubu, 

 Bu kr�terler, mevduat ve kred� tutarları toplanmak ya da b�rden fazla banka referans mektubu sunulmak
suret�yle de sağlanab�l�r.



4.2.2. İstekl�n�n �halen�n yapıldığı yıldan öncek� yıla a�t yıl sonu b�lançosu veya eşdeğer belgeler�:
İstekl�n�n �halen�n yapıldığı yıldan öncek� yıla a�t yıl sonu b�lançosu veya eşdeğer belgeler�; 

 a) İlg�l� mevzuatı uyarınca b�lançosunu yayımlatma zorunluluğu olan �stekl�ler yıl sonu b�lançosunu veya
b�lançonun gerekl� kr�terler�n sağlandığını gösteren bölümler�n�,

 b) İlg�l� mevzuatı uyarınca b�lançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan �stekl�ler, yıl sonu b�lançosunu
veya b�lançonun gerekl� kr�terler�n sağlandığını gösteren bölümler�n� ya da bu kr�terler�n sağlandığını
göstermek üzere serbest muhasebec�, yem�nl� mal� müşav�r veya serbest muhasebec� mal� müşav�r
tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgey� sunar.

 Sunulan b�lanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Car� oranın (dönen varlıklar / kısa vadel� borçlar) en az 0,75 olması, 

 b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam akt�f) en az 0,15 olması, 
 c) Kısa vadel� banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterl�k kr�terler�d�r ve bu

üç kr�ter b�rl�kte aranır. 
 Yukarıda bel�rt�len kr�terler� b�r öncek� yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgeler�n�

sunab�l�rler. Bu takd�rde belgeler� sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzer�nden yeterl�k
kr�terler�n�n sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 4.2.3. İş hacm�n� gösteren belgeler:
İstekl�n�n �halen�n yapıldığı yıldan öncek� yıla a�t, aşağıda bel�rt�len belgelerden b�r�n� sunması yeterl�d�r;

 a) Toplam c�rosunu gösteren gel�r tablosu, 
 b) Taahhüt altında devam eden yapım �şler�n�n gerçekleşt�r�len kısmının veya b�t�r�len yapım �şler�n�n

parasal tutarını gösteren faturalar. 
 İstekl�n�n c�rosunun tekl�f ett�ğ� bedel�n % 25 �nden, taahhüt altında devam eden yapım �şler�n�n

gerçekleşt�r�len kısmının veya b�t�r�len yapım �şler�n�n parasal tutarı �ç�n �se tekl�f ed�len bedel�n % 15 �nden
az olmaması gerek�r. Bu kr�terlerden herhang� b�r�n� sağlayan ve sağladığı kr�tere �l�şk�n belgey� sunan
�stekl� yeterl� kabul ed�lecekt�r.

 Bu kr�terler� �halen�n yapıldığı yıldan öncek� yıl �ç�n sağlayamayanlar, �halen�n yapıldığı yıldan öncek�
yıldan başlamak üzere b�rb�r�n� tak�p eden son altı yıla kadark� belgeler�n� sunab�l�rler. Bu takd�rde,
belgeler� sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzer�nden yeterl�k kr�terler�n�n sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.

  
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:

Yapım İşler�nde Benzer İş Grupları Tebl�ğ�nde bel�rt�len B III /Grubu B�na İşler�  benzer �ş olarak kabul
ed�lecekt�r.

4.4.2. Benzer �şe denk sayılacak mühend�sl�k veya m�marlık bölümler�:
İnşaat Mühend�s� veya M�marlık Mezun�yet Belgeler�
 
5.Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f sadece f�yat esasına göre bel�rlenecekt�r.

  
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 100 TRY (Türk L�rası) karşılığı Kırklarel� İl Özel
İdares�- Mal� H�zmetler Müdürlüğü HalkBank Kırklarel� Şubes� IBAN No:TR630001200955200007000001
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 Kırklarel� İl Özel İdares� H�zmet B�r�mler� B�nası-Destek H�zmetler�
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�, anahtar tesl�m� götürü bedel üzer�nden verecekt�r. İhale sonucu, üzer�ne �hale yapılan
�stekl�yle anahtar tesl�m� götürü bedel 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) : 1,00
 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.
 
 
İhale Dokümanını İnd�r Yazdır
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