İHALE İLANI
SEYHAN BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Nuri Has Pasajı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri Statik Tahkik ve Güçlendirme Projesi
Hazırlanması hizmeti hizmet alımı işi Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 23. Maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
:2015/105807
İhale kayıt numarası
1 - İdarenin
:DÖŞEME MAHALLESİ TURHAN CEMAL BERİKER
a) Adresi
BULVARI 89 SEYHAN SEYHAN/ADANA
: 3224324367 - 3224361832
b) Telefon ve faks numarası
: fenihale@seyhan.bel.tr
c) Elektronik posta adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği :www.seyhan.bel.tr
internet adresi (varsa)
2 - İhale konusu yapım işinin
: 1 Takım Tescilli Yapılara Ait Rölöve Projelerinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
Hazırlanması, 1 Takım Tescilli Yapılara Ait Restitüsyon
Projelerinin Hazırlanması,1 Takım Tescilli Yapılara Ait
Restorasyon Projelerinin Hazırlanması
: Nuri Has Pasajı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri
b) Yapılacağı yer
Statik Tahkik ve Güçlendirme Projesi Hazırlanması hizmeti işi
c) İşe başlama tarihi
ç) İşin süresi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 gün içinde yer
teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
: Yer tesliminden itibaren 120 takvim günüdür. Rölöve projeleri
45 gün,restitiüsyon projeleri Rölöve projelerinin kurulca
tasdikinden sonra 35 gün,restorasyon projeleri ise 40 gün içinde
İdareye teslim edilecektir.

3 - İhalenin
: Seyhan İlçe Belediyesi Encümen Salonu
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
: 09.09.2015 - 09:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya serbest muhasebeci, 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, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 40(yüzde kırk) oranında, ihale konusu hizmet veya
benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, “tescilli kültür varlığı yapılarda proje hazırlanması” kabul edilecektir. İhale
konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul
edilmeyecektir. Uygulama işlerine ait alınmış benzer iş tanımına uygun iş deneyim belgeleri 1/10 oranında
değerlendirmeye alınacaktır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Seyhan İlçe Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şubesi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların kendileri veya
noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcileri ihale tarihinden en az üç gün (04.09.2015 günü mesai
bitimine kadar) önce satın almaları zorunludur.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine Seyhan İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şubesi adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

