
HENDEK KADIN AÇIK CEZA İ NFAZ KURUMUNA İ HATA DUVARI YAPILMASI İ Şİ  

YATIRIM İ ZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İ ZLEME VE KOORDİ NASYON BAŞKANLIKLARI  
 

Hendek Kadı n Açı k Ceza İ nfaz Kurumuna İ hata Duvarı  Yapı lması  İ şi yapım işi 4734 sayı lı  
Kamu İ hale Kanununun 19 uncu maddesine göre açı k ihale usulü ile ihale edilecektir.  İ haleye ilişkin 
ayrı ntı lı  bilgiler aşağı da yer almaktadı r. 

İ hale Kayı t Numarası  : 2021/787702 

1-İ darenin 

a) Adresi : Resmi Daireler Kampüsü A Blok Zemin Kat Camili 54290 

ADAPAZARI/SAKARYA 

b) Telefon ve faks numarası : 2642221046 - 2642221049 

c) Elektronik Posta Adresi : info@sakaryayikob.gov.tr 

ç) İ hale dokümanı nın görülebileceği 

internet adresi 

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

 

2-İ hale konusu yapı m işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Betonarme İ hata Duvarı  Yapı lması  İ şi 

Ayrı ntı lı  bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı  içinde 

bulunan idari şartnameden ulaşı labilir. 

b) Yapı lacağı  yer : Hendek / Sakarya 

c) İ şe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandı ğı  tarihten itibaren 10 gün içinde 

yer teslimi yapı larak işe başlanacaktı r. 

ç) İ şin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmı ş) takvim günüdür. 

 

3- İ halenin 

a) Yapı lacağı  yer : Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü Camili / G Blok 

Toplantı  Salonu 

b) Tarihi ve saati : 13.12.2021 - 11:00 

 

4. İ haleye katı labilme şartları  ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 

4.1. İ haleye katı lma şartları  ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması  halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması  halinde, teklif mektubunu imzalayanı n noter tasdikli imza beyannamesi. 
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklı k oranları na 
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucuları na ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alı nı r. EKAP’a 
kayı tlı  olmayan yabancı  istekliler tarafı ndan ise, ilgili ülke mevzuatı  dikkate alı narak, belirtilen 
hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 

4.1.3. Şekli ve içeriği İ dari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İ dari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5İ hale konusu işte idarenin onayı  ile alt yüklenici çalı ştı rı labilir. Ancak işin tamamı  alt yüklenicilere 
yaptı rı lamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafı ndan iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarı sından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması  halinde, ticaret ve sanayi odası /ticaret odası  bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları  veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafı ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yı ldı r 
kesintisiz olarak bu şartı n korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşı ması  gereken kriterler: 

İdare tarafı ndan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

 



4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşı ması  gereken kriterler: 

4.3.1. İ ş deneyim belgeleri: 

Son on beş yı l içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamı nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 

80 oranı ndan 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 sayı lacak mühendislik 

ve mimarlı k bölümleri: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

            11/06/2011 Tarih ve 27961-17/06/2011 tarih ve 27967 sayı lı  Resmi Gazetelerde 

yayı nlanan "Yapı m İ şlerinde İ ş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İ şlere Dair Tebliğ" 

metninde yer alan (B) ÜSTYAPI (Bİ NA) İ ŞLERİ  listesinde III. GRUP İ ŞLER kı smı ndaki işler, 

4.4.2. Benzer işe denk sayı lacak mühendislik veya mimarlı k bölümleri: 

İ nşaat mühendisliği ve/veya mimarlı k diplomaları  ihale konusu iş veya benzer işlere denk 

sayı lacaktı r. 

 

5.Ekonomik açı dan en avantajlı  teklif sadece fiyat esası na göre belirlenecektir. 
 

6. İ haleye sadece yerli istekliler katı labilecektir. 
 

7. İ hale dokümanı nın görülmesi: 

7.1. İ hale dokümanı , idarenin adresinde görülebilir. 

7.2. İ haleye teklif verecek olanları n ihale dokümanı nı  EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 
 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sakarya Valiliği Yatı rı m İ zleme ve Koordinasyon 

Başkanlı ğı  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı  adrese iadeli taahhütlü posta vası tası yla da 
gönderilebilir. 
 

9. İ stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İ hale sonucu, üzerine ihale 
yapı lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktı r. Bu ihalede, işin tamamı  için 
teklif verilecektir. 
 

10. İ stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapı lmayacaktı r. 
 
 

14.Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sı nı r Değer Katsayı sı (N) : 1 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açı klama istenmeksizin ekonomik açı dan en avantajlı  
teklif üzerinde bı rakı lacaktı r. 

 


