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PALU - KARSIBAHQELER MAH (ELAZI61 aeteOiyesi ilave imar PIanr ve imar Planrna Esas
Jeolojik Jeoteknik Ettit Yaprmt hizmet alm 4734 sayrlr Kamu lhale Kanununun 19 uncu maddesine
gore agrk ihale usulii ile ihale edilecektir. ihaleye iliskin ayrrntrlr bilgiler asagrda yer almaktadrr:

ihale Kayrt Numarasr

f -idarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarast

:2OL81283728

Krzrlrrmak Mahallesi Ufuk Universitesi Caddesi No: 12 OGs10

Qukurambar eANKAYA/ANKARA

: 3L25O877O2 - 3125087799

c) Elektronik Posta Adresi : yatirimkoordinasyon@ilbank.gov.tr

9) ihale doklimanrnrn grirrilebilecefii: https://ekap.kik.gov.tr/EKAp/
internet adresi

2-itrate konusu hizmetin

a) Nitelifi, ttlrrj ve miktarr : PALU - KARTIBAHCELER MAH. (EtAZl6) Betediyesi itave imar ptanr

ve imar Planrna Esas Jeolojik Jeoteknik Etiit yaprmr

Aynntrh bilgiye EKAP'ta yer alan ihale doki,imanr iginde bulunan
idari gartnameden ulagrlabilir.

: PALU - KARSIBAHCETER MAH. (EtAzlG)

: ige baglama tarihinden itibaren 150(yi.iz elli)gi.indtir

b) Yaprlacafr yer

c) Sriresi

3- ihalenin

a) Yaprlacalr yer : ittrn BANKASI ANoNiM Sinreri KtztLtRMAK MAHALLES| uFUK
Uruivensiresi cnooesi No:12 ooslo CUKURAMBAR / gANKAvA /
ANKARA

: 28.05.2018 - 11:00b) Tarihi ve saati

4. ilrateye katrlabilme gartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. lhaleye katrlma sarflarr ve istenilen belgeler:
4.1.1.3.ihaIe konusu isin yerine getirilmesi igin alrnmasr zorunlu olan ve ilgili mevzuatlnda o is iqin
ozel olarak di.lzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

h) 6235 sayrh TMMOB Kanunu ve 4958 sayrh Miihendislik ve Mimarhk Hakkrnda Kanun ve ilgili
diger mevzuat hiikiimlerince aday ve isteklilerin mesleki faaliyetini siirdiirdUgtinti ve teiltf
vermeye yetkili oldu$unu gcisteren jeoloji miihendislik veya jeofizik miihendislik veya gehir



planlama hizmetleriyle ilgili meslek odasrndan, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son bagvuru
tarihinin iginde bulundu$u yrlda ahnmrg tescil belgesinin sunulmasr zorunludur.

"Mekansa! Ptanlar Yaprm Yrinetmeligi"nin 2114 maddesi <. imar planlarrnrn, yeterlilili haiz
miiellifler tarafrndan kanun ve y<inetmelik htikiimlerine gcire gerekli teknik aragtrrmalar
yaprlarak hazrrlanmasr zorunludurn amir htikmii gere!i;

itraleye katrlacak Ttizel Kigiliklerde ($irketlerde) ya da bunlarrn imar planr b6liimtinii yiiriitecek
alt ytiklenicilerinde , "$ehir Plancrsr" veya "$ehir ve Btilge Plancrsl" veya "Kent Planclsr" veya
imar Planr yapmaya yetkili "Mimar"rn sirket hisselerinden en az di$er hissedarlarla egit veya
daha fazla hisseye sahip olmasr gerekmektedir. Sirket hisselerinden en az diSer hissedarlarla
egit veya daha fazla hisseye sahip kigi ile ihaleye katrlan Gergek Kigi isteklilerin,,07.01.2006
giin ve 26046 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan (Plan Yaprmrnr Ylikiimlenecek Miielliflerin
Yeterliligi Hakkrnda Ytinetmelik) uyannca en az <<E> grubunda olmasr ve bu grupta oldu$unu
belgelemesi (imar Planr yaprmr yeterlik betgesini (KARNESiNi) sunmasr) zorunludur. igin imar
planr brilUmtintin alt yiiklenici tarafrndan yiiriitUlmesi durumunda, alt y[ikleniciye ait s<iz
konusu karnenin ihale agamasr yerine scizlegme agamasrnda sunulmasr gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu$unu gosteren lmza Beyannamesi veya lmza SirkLlleri;
4.1.2.1. Gergek kisi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tu2e1 kisi olmasr halinde, ilgisine gdre tuzel kisili$inin ortaklarr, uyeleri veya kurucularr ile
tuzel kisiligin yonetimdeki g6revlileri belirten son durumu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamrnrn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasr halinde, bu bilgilerin tumunu gostermek uzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarr gosteren belgeler ile tuzel kisili$in noter tasdikli imza
sirkuleri,
4.1.3. Sekli ve igeri$i ldari $artnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. $ekli ve igeri$i ldari $artnamede belirlenen gegici teminat.
4.1.5 lhale konusu isin alt yuklenicilere yaptrrmayr dustindukleri islere ait listeyi, teklif eki olarak
tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Trlzel kisi tarafrndan is deneyimini gostermek uzere sunulan belgenin, tuzel kisili$in yansrndan
fazla hissesine sahip orta!rna ait olmasr halinde, ticaret ve sanayi odasr/ticaret odasr brinyesinde
bulunan ticaret sicil memurluklarr veya serbest muhasebeci, yeminli mali mugavir ya da serbest
muhasebeci mali mrisavir tarafrndan ilk ilan tarihinden sonra duzenlenen ve duzenlendi$i tarihten
geriye do$ru son bir yrldrr kesintisiz olarak bu gartrn korundu$unu gosteren, standart forma uygun
belge,

4.2. Ekonomik ve maliyeterlile iligkin belgeler ve bu belgelerin ta$rmast gereken kriterler:

idare tarafrndan ekonomik ve mali yeterlile iligkin kriter belirtilmemigtir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterlife iligkin belgeler ve bu belgelerin tagrmasr gereken kriterler:

4.3.1. i9 deneyimini giisteren belgeler:

Yaptmla ilgili hizmet iglerinde son onbeg yrl iginde bedel igeren bir scizle5me kapsamrnda teklif edilen bedelin
% 40 oranrndan az olmamak tizere, ihale konusu i5 veya benzer iglere ili5kin ig deneyimini gcisteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer ig olarak kabul edilecek igler:

4.4.1.

a) Nazrm imar Planr ve/veya Uygulama imar Planr yapm4 olmak.
b) Nazrm imar Planr ve/veya Uygulama imar Planr (imar Planrna Esas Jeolojik-Jeoteknik Etiit iqi
Dahil) yapmr; olmak.
c) imar Planrna Esas Jeolojik-Jeoteknik Etiit veya Mikrobiilgeleme iEi yapmrt olmak



Yukarrdaki maddelerden herhangi birine uygun belgenin sunulmast yeterlidir.
NOT: Benzer iElere iliqkin sunulan iq deneyim belgeleri, benzer iE drgrnda i;leri de kapsryor ise; benzer ig
tutartntn tespiti amacryla iq deneyim belgesinin ahndrfr idareden benzer i; kaleminin parasal tutarlnr
gaisteren belge allnarak iq deneyim belgesi ekine konulacaktrr.

5.Ekonomik aErdan en avantajlt teklif sadece

6. ihaleye sadece yerli

fiyat esasrna gore belirlenecektir.

istekliler katrlabilecektir.

7. lhale dokumanrnrn gorulmesi ve sattn altnmast:

Universitesi Caddesi No:12 06510 Qukurambar / Qankaya / ANKARA adresine veya aynt
Bagkanlt$ln Qamllca Mah. Anadolu Bulvan Halk Ekmek Fabrikasl Karglsl No:24lE
Macunkiiy/ANKARA adresine ihale Dokiiman satrg bedeli yatrrrldlktan sonra; il-leR BANKASI
A.9. YATIRIM KoORDil,tlsyoH DAiRES| BA$KANLlGl, Krzrhrmak Mahailesi Ufuk Universitesi
Caddesi No:12 06510 Qukurambar / Qankaya / ANKARA adresinden atrnacaktrr. adresinden
satln alrnabilir.
7.2. lhaleye teklif verecek olanlartn ihale doktlmanrnr satln almalarr veya EKAP uzerrnden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar iLLER BANKAST ANoNiM S|RKETi KIztLIRMAK
MAHALLES| urur UnivensirEsi cADDES| No:12 06s10 guKURAtrhBAR / qANKAvA /
ANKARA adresine elden teslim edilebilecegi gibi, aynr adrese iadeli taahhUtlu posta vasrtasryla da
gonderilebilir.

9. lstekliler tekliflerini, goturLi bedel uzerinden vereceklerdir. lhale sonucu, ihale uzerine brrakrlan
istekliyle toplam bedel uzerinden goturu bedel sozlesme imzalanacaktrr. Bu ihalede, isin tamamr igin
teklif verilecektir.

10. lstekliler teklif ettikleri bedelin %3'rlnden az olmamak uzere kendi belirleyecekleri tutarda geEici
teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geEerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim gunUdur.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diler hususlar:

Teklifi stntr deQerin altrnda oldugu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
ongdrulen agrklama istenmeksizin reddedilecektir.


