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Değerlendirme Aşamasındaki İhaleler (/degerlendirme-asamasindaki-ihaleler)

İhale Tarihleri

26 Aralık 2017 15:00

Çorum İli, Kargı İlçesi, Bahçelievler Mahallesi 717 Adet Konut , 1 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Camii İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

 

T.C. 

BAŞBAKANLIK 

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 

(TOKİ)

İHALE İLANI

ÇORUM İLİ KARGI İLÇESİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 717 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET CAMİ İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE

DÜZENLEMESİ İŞİ 

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI-TOKİ 

Çorum İli Kargı İlçesi Bahçelievler Mahallesi 717 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734

sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2017/604646

 

1-İdarenin

a) Adresi : İstanbul Hizmet Binası Atakent Mah. 221 Sok. No.5 34307 Halkalı KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2124954040 - 2124700316

c) Elektronik Posta Adresi :  

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

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

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tünel Kalıp Sistemiyle 717 Adet Konut, Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 1 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları ile

Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi 

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

b) Yapılacağı yer : Çorum

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde  

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 650 (altı yüz elli) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5

(Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 26.12.2017 - 15:00
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4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

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. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

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:

4.2.1. 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) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren

bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca 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

tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,  

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.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; 

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.  

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal

tutarı için ise teklif edilen bedelin % 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 sunabilirler. 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:

4.3.1. 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 mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği" nde yer alan B/II grubu işler benzer iş olarak kabul

edilecektir. Bu ihale kapsamında; tamamlama, onarım, sondaj, güçlendirme, montaj  işleri vb. yapım işlerine ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul

edilmeyecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mezunu veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan elemanların diplomaları ihale konusu işe denk

sayılacaktır. Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının

değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması

zorunludur.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece �yat esasına göre belirlenecektir. 
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6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında �yat avantajı

uygulanacaktır.  

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet

Binası adresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  

8. Tekli�er, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5

(Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü

posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9. İstekliler tekli�erini, 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. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11. Verilen tekli�erin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.  

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13. Diğer hususlar: 

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 

Tekli� sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

  

 

(tel:+4448654)

(https://www.facebook.com/TokiKurumsal)(https://twitter.com/Toki_Kurumsal)(https://www.instagram.com/tokikurumsal)(https://www.youtube.com/channel/UCi8dUZrDSJP2EbSsRNdou

Kurumsal (/idare-
baskani)

İdare Başkanı (/idare-
baskani)

Başkan Yardımcıları
(/baskan-yardimcilari)

Organizasyon Şeması
(/organizasyon-semasi)

Kuruluş ve Tarihçe
(/kurulus-ve-tarihce)

Görev Yapmış Başkanlar
(/gorev-yapmis-baskanlar)

Basın Odası (/basin-odasi)

Mevzuat (/mevzuat)

İştirakler (/istirakler)

Videolar (/videolar)

Yayınlar (/yayinlar)

Kurumsal Kimlik (/kurumsal-
kimlik)

Faaliyetler (/sosyal-
konutlar)

Askıdaki İmar Planları
(/askidaki-imar-planlari)

Konut Programı (/sosyal-
konutlar)

Sosyal Donatılar (/sosyal-
donatilar)

Kamuya Yönelik
Uygulamalar (/kamuya-
yonelik-uygulamalar)

Krediler (/restorasyon-
kredileri)

Arsa Üretimi (/arsa-uretimi)

AR-GE (/ar-ge)

Yarışmalar (/yarismalar)

Uygulama Görselleri
(/uygulama-gorselleri)

Restorasyon Görselleri
(/restorasyon-gorselleri)

Proje Görselleri (/proje-
gorselleri)

Kentsel Yenileme
(/kentsel-yenileme)

Kentsel Yenileme (/kentsel-
yenileme)

Genel Süreç (/genel-surec)

Yasal Dayanak (/yasal-
dayanak)

Örnek Belgeler (/ornek-
belgeler)

Başvuru Evrakları (/basvuru-
evraklari)

Proje Galerisi
(/uygulama/kentsel-
yenileme/kentsel-yenileme)

Sıkça Sorulan Sorular
(/sikca-sorulan-sorular)

Projeler (/illere-gore-
projeler)

İllere Göre Projeler (/illere-
gore-projeler)

Proje Tipine Göre
Uygulamalar (/proje-tipine-
gore-uygulamalar)

İhaleler (/ihale-tarihleri)

İhale Tarihleri (/ihale-
tarihleri)

Değerlendirme
Aşamasındaki İhaleler
(/degerlendirme-
asamasindaki-ihaleler)

Satışlar (/talep-satis-
teslim)

Satış (/satis)

Gayrimenkul Serti�kası
(/gayrimenkul-serti�kasi)

İşyeri Satışı
(http://www.toki.gov.tr/talep-
satis-teslim/415)

Emeklilere Özel
(/emeklilere-ozel)

Açık Artırma
(http://www.toki.gov.tr/talep-
satis-teslim/59)

Satış Organizasyonları
(/basvuru-sartlari)

Talep Organizasyonları
(/talep-org-genel-surec)

Endeksler (/endeksler)

Türkiye Geneli Satışlar
(/turkiye-geneli-satislar)

Sıkça Sorulan Sorular (/ts-
sikca-sorulan-sorular)

İletişim (/iletisim-
adresleri)

İletişim Adresleri (/iletisim-
adresleri)

Şikayet Formu (/sikayet-
formu)

Bilgi Edinme (/bilgi-edinme)

Anket (/anket)

Sıkça Sorulan Sorular
(/genel-sikca-sorulan-
sorular)

 (/haber/turkiyenin-super-markasi-toki)

tel:+4448654
https://www.facebook.com/TokiKurumsal
https://twitter.com/Toki_Kurumsal
https://www.instagram.com/tokikurumsal
https://www.youtube.com/channel/UCi8dUZrDSJP2EbSsRNdouxw
https://www.toki.gov.tr/idare-baskani
https://www.toki.gov.tr/idare-baskani
https://www.toki.gov.tr/baskan-yardimcilari
https://www.toki.gov.tr/organizasyon-semasi
https://www.toki.gov.tr/kurulus-ve-tarihce
https://www.toki.gov.tr/gorev-yapmis-baskanlar
https://www.toki.gov.tr/basin-odasi
https://www.toki.gov.tr/mevzuat
https://www.toki.gov.tr/istirakler
https://www.toki.gov.tr/videolar
https://www.toki.gov.tr/yayinlar
https://www.toki.gov.tr/kurumsal-kimlik
https://www.toki.gov.tr/sosyal-konutlar
https://www.toki.gov.tr/askidaki-imar-planlari
https://www.toki.gov.tr/sosyal-konutlar
https://www.toki.gov.tr/sosyal-donatilar
https://www.toki.gov.tr/kamuya-yonelik-uygulamalar
https://www.toki.gov.tr/restorasyon-kredileri
https://www.toki.gov.tr/arsa-uretimi
https://www.toki.gov.tr/ar-ge
https://www.toki.gov.tr/yarismalar
https://www.toki.gov.tr/uygulama-gorselleri
https://www.toki.gov.tr/restorasyon-gorselleri
https://www.toki.gov.tr/proje-gorselleri
https://www.toki.gov.tr/kentsel-yenileme
https://www.toki.gov.tr/kentsel-yenileme
https://www.toki.gov.tr/genel-surec
https://www.toki.gov.tr/yasal-dayanak
https://www.toki.gov.tr/ornek-belgeler
https://www.toki.gov.tr/basvuru-evraklari
https://www.toki.gov.tr/uygulama/kentsel-yenileme/kentsel-yenileme
https://www.toki.gov.tr/sikca-sorulan-sorular
https://www.toki.gov.tr/illere-gore-projeler
https://www.toki.gov.tr/illere-gore-projeler
https://www.toki.gov.tr/proje-tipine-gore-uygulamalar
https://www.toki.gov.tr/ihale-tarihleri
https://www.toki.gov.tr/ihale-tarihleri
https://www.toki.gov.tr/degerlendirme-asamasindaki-ihaleler
https://www.toki.gov.tr/talep-satis-teslim
https://www.toki.gov.tr/satis
https://www.toki.gov.tr/gayrimenkul-sertifikasi
http://www.toki.gov.tr/talep-satis-teslim/415
https://www.toki.gov.tr/emeklilere-ozel
http://www.toki.gov.tr/talep-satis-teslim/59
https://www.toki.gov.tr/basvuru-sartlari
https://www.toki.gov.tr/talep-org-genel-surec
https://www.toki.gov.tr/endeksler
https://www.toki.gov.tr/turkiye-geneli-satislar
https://www.toki.gov.tr/ts-sikca-sorulan-sorular
https://www.toki.gov.tr/iletisim-adresleri
https://www.toki.gov.tr/iletisim-adresleri
https://www.toki.gov.tr/sikayet-formu
https://www.toki.gov.tr/bilgi-edinme
https://www.toki.gov.tr/anket
https://www.toki.gov.tr/genel-sikca-sorulan-sorular
https://www.toki.gov.tr/haber/turkiyenin-super-markasi-toki


16.12.2017 TOKİ

https://www.toki.gov.tr/ihale-tarihleri/9328 4/4

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı © Copyright 2017

 (/haber/turkiyenin-super-markasi-toki)

https://www.toki.gov.tr/haber/turkiyenin-super-markasi-toki

