
 

Sayfa 1 / 2 
 

KÜTAHYA 30 AĞUSTOS OSB V KANAL YAPIM İŞİ  

İHALE İLANI 

 
“Kütahya 30 Ağustos OSB V Kanal Yapım İşi ” KAPALI ZARF AÇIK EKSİLTME İHALE 

USULÜ ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2021/05 

1-İdarenin 

a) Adresi : Kütahya 30 Ağustos OSB Müdürlüğü 

Çalca OSB Mah. 2. Cad. No:7 - KÜTAHYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 274 220 00 18 – 0 274 220 00 19 

c) Elektronik Posta Adresi : info@30agustososb.com 

2-İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet yapım işi. 

b) Yapılacağı yer : Kütahya İli, Merkez İlçesi, Çalca OSB Mah. 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5(Beş) gün içinde  

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kütahya 30 Ağustos OSB Müdürlüğü Hizmet Binası 

Çalca OSB Mah. 2. Cad. No:7 - KÜTAHYA 

b) Tarihi ve saati : 08.07.2021 – 09:30 

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 ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili 

Meslek Odası Belgesi.  

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr 

odasından veya 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 kişiliğin 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 kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki 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. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 

yaptırılamaz.  

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen verilen teklifin %5 i (Yüzde Beş) oranındaki geçici teminat 

mektubu 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 belge.  

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

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

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

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 (Yüzde 

Elli) 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: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
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V Kanal Yapım İşleri / Betonarme Binaların Yapım İşleri 

 (İş bitirme belgesi olarak yapılan işler geçerli olacaktır. Fatura iş bitirme belgesi olarak sayılacaktır. 

Diploma iş bitirme olarak sayılmayacaktır.) 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek olmakla birlikte ihalenin 

kesinleşmesi Kütahya 30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu'nun kararına tabiidir.   

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 350,00 TL + KDV (Türk Lirası) karşılığı Kütahya 30 

Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün Ziraat Kütahya Şubesi IBAN:TR74 0001 0001 7950 4984 

2950 01 numaralı hesabına yatırmaları ve ödemeye ilişkin dekont ile birlikte başvurmaları halinde Kütahya 30 

Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Çalca OSB Mah. 2. Cad. No:7 - KÜTAHYA adresinden 

alabilirler. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar  Kütahya 30 Ağustos OSB Müdürlüğü Çalca OSB Mah. 2. Cad. No:7 

- KÜTAHYA  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir.  

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyat usulü teklif verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim 

fiyat usulü sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi teklifler kabul 

edilmeyecektir. 

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

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

12. Diğer hususlar: 

12.1.İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı N:1,0 (bir) uygulanacak olmakla birlikte ihalenin kesinleşmesi 

Kütahya 30 Ağustos yönetim Kurulu'nun kararına tabiidir.   

 


