
KAHRAMANMARAş süTç ü iıvıavı üNivnnsirpsi nnxrönlüĞü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaatı yaplm işi4734 sayılı Kamu İhaüe Kanunu'nun l9 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır.
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iNrnRNnT ADRESİ
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a) NITELIGI, TURU VE MIKTARI

b) YAPILACAĞI YER
c)işr BAşLAMA TARiHi

: https ://ekap.kik. gov.trlEKAP/

: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu l Blok
Bodrum, Zeminj,2,3 kat, Atölyeler 4 Blok tek kat
Betonarme Karkas Bina ve Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu 1 Blok Zemin,1,2,3 kat Betonarme Karkas
Bina, çevre düzenlemesi ve alt yapı işleri.

Ayrıntılı bilgiye EKAP' ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Avşar Kampusu- Onikişubat / KAHRAMANMARAŞ
: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (Beş) gün
içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
: Yer tesliminden itibaren l000 (Bin) takvim günüdür.

: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi RektOrlügti,
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı. Avşar MahalĞsi
Batı Çevreyolu Bulvarı 25ll{ 46040 Avşar Kampusu
Onikişubat/ KAHRAMANMARAŞ
: 17.07.2020- l0:00

çlişiN sünnsi
ı_irıaı,BNİN
a) YAPILACAĞI YER

b) TARİH VE SAATİ

4. İhaleye katılabilme şartları
kriterler:

ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeYe Yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veyaimzaSirküleri.
4.|.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdik|i imzabİyannamesi.
4,|,2,2. Tüzel kiŞi olması halinde, ilgisine göre tüzel kİşiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları iletüzel kiŞiliğin Yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil Gazetesi, bubilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin ttımtınıı
göstermek izere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tıızel kişiliğin
noter tasdik|i imza sirküleri,
4.|.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4..Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4,1,5,İhale konusu 

_ 
iŞte idarenin onayı ile alt y;klenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı altyüklenic i l e r e y aptırı|amaz.

4,|,6 Tizel kiŞi tarafindan iŞ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısındanfazla hissesine sahiP ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesindebulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir



tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin o/o|0' dan az olmamak üzere istekli tarafından bglirlenççek tutarda bankalar
nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan
mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden faz|a baııka referans mektubu
sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgill mevzuatı ,yu.rr.u bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliİer yıl sonu bilançosunu
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatr uyannca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin
sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
müşavir tarafindan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranrn (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,7 5 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif; en az 0,|5 olmasr,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve
bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların
belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması
yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bede|in %25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin
gerÇekleŞtirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelİn %15
inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi
sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki
Yıldan baŞlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini .urubiıirı.r. Bu takdirde,
belgeleri 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.|. İş deneyim belgeleri:
Son on beŞ Yıl iÇinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %70
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4.Bu ihalede benzer iŞ olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mııhendis'iik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.|. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
l1.06.20ll tarih ve2796| sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren.. yapım İşlerinde İş
DeneYiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ"de yer aıan ]n;"Üstyapı tbina)'i|ı".İ ııı.
GruP Bina İŞleri benzer iŞlere denk sayılacaktır. Bu ihalelapsamında; dru.r-, sondaj, güçlendirme,
montaj iŞleri vb. YaPım iŞlerine ait iş deneyim belgeleri benzeİ iş olarak kabul edilmeyeceı.li..
!.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Inşaat Mühendisliği Bölümü veya Mimarlık Bölümü.
5. Ekonomik aÇıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. i
7. Ihale dokümanının görülmesi:



7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İha|eye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Yapı
İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı. Avşar Mahallesi Batı Çevreyolu Bulvarr No: 251,lA 46040 Avşar
Kampusu Onikişubat/ KAHRAMANMARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için
teklif verilecektir.
10. istekliler teklif ettikleri bedelin %o3'ünden az o|mamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
1l. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı §): 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

V.İ.r.U. Başkanı


