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Tıio KlRKLARELl vE LÜLEBURGAZ işYERlNDEKl çeı-ix slı-oı-ınlN BAK|M oNARlM
iş ı-eniı.ı i ıı yAp 
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TMO Klrklareli ve Lüleburgaz lşyerindeki Çelik Silolar|n Bakım Onarım lşlerinin Yapılması yapım işi
4734 saylll Kamu lhale Kanununun 'lg uncu maddesine göre açlk ihale usulü ile ihale
edilecektir. lhaleye ilişkin ayrlntlll balgiler aşağlda yer almaktadlr.

c) Elektronik Posta Adresi : kirklareli.sube@tmo.gov.tr

ç) lhale dokümanınln görüıebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi

2-1hale konusu yaplm işinin

a) Niteliği, türü Ve miktar|

lhale Kaylt Numarasl

1Jdarenin

a) Adresi

b) Telefon Ve faks numarasl

b) Yapllacağl yer

c) lşe başlama tarihi

ç) lşin suresi

3- ıhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi Ve saati

: 20201155415

:lSTAsYoN MAHALLES| SUNGURBEY cADDEsl 25 39100
KlRKLARELl MERKEzKlRKLARELl

: 2882141027 - 2882141967

:TMo Klrklarela lşyerindeki 'l adet Atilla Doğan tipi Ve
colombian tipi Çe|ik silo Baklm onarımları, TMo Lüleburgaz
lşyerindeki ,l adet Atilla Doğan tipi Ve colombian tipi Çelik Silo
Bak|m onarımları
Aynntlh bilgiye EKAP'ta yer alan iha|e dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşllabilir.

: TMo Kırklareli Şube Müdürlüğü Ve TMo Lüleburgaz Ajans
Amirliği

: sözleşmenin imzalandlğı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapllarak işe başlanacaktlr.

: Yer tesliminden itibaren 60 (altmlş) takvim günudür.

: TMo Klrklareli Şube Müdürlüğü

: 08.04.2020 - ,l0:30

4. lhaleye katllabilme şartları Ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1- lhaleye kat|lma şartlarl ve istenilen belgeler:
4.1-2. Teklif vermeye yetkili otduğunu gösteren lmza Beyannamesi veya lmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olmasl halande, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. İuzel kişi olmas| halinde, ilgisine göre tüzel kişaliğin ortaklan, üyeleri veya kurucularl ile ıüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamlnln bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasl halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret sicil Gazeteleri Veya bu hususlar| gösteren belgeler ile tuzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4-1.3. Şekli ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5lhale konusu işte idarenin onayl ile alt yuklenbi çallştlrllabilir. Ancak işin tamaml alt yüklenicilere

./



yaptlrllamaz.
4.1 .6 T_uzel kiŞi taraflndan iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kaşi|iğin yarlslndan
fazla hissesine sahip ortağ|na ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odİsİbuhyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya dİ serbest muhasebeci mİli muşavir
taraflndan ilk ilan tarihinden sonra duzen|enen Ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldir
kesintisiz olarak bu şarİn korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeleı ve bu belgelerin taşlmasl gereken kriterler:
ldare taraflndan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşlmasl gereken kriterler:
4.3.,l. lş deneyim belgeleri:

son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamlnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin o/o

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
mimarllk bölümleri:

4.4.1 . Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak,1 110612011 tarih Ve 27961 saylll Resmi Gazetede yaylnlanan Yaplm
§lerinde lş Deıeyiminde Değerlendiri|ecek Benzer lşlere bair Tebliğde yer alan Benzer lş
Gruplarlndan B / lll Grubu işleri yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayllacak mühendislik Veya mimarhk bölümleri:
Makina Muhendisliği

5.Ekonomik açldan en avantajh teklif sadece fiyat esaslna görĞ belirlenecektir.

6. lhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. lhale dokümanlnln görülmesi:
7,1 . ihale dokümanl, idarenin adresande görülebilir.
7.2. lhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EkAp üzerinden e-imza kullanarak indirmelerı
zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TMo Klrklareli Şube Müdürlüğü - Bilgi lşlem servisi adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynl adrese iadeli taahhğtlü posta vasitasıylala gönderi|ebilir.

9. lstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. lhale sonucu, üzerine ihale
YaPılan isteklille anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için
teklif verilecektir.

10. lstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belir|eyecekleri tutarda geçici
teminat verec€klerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik sOresa, ihale tarihinden itibaren 60 (altmlş) takvim günüdür.

12. Konsorsayum olarak ihaleye teklif Verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapllmayacaktlr.

'l4.Diğer hususlar:
lhalede Uygulanacak Slnır
Teklifi sınır değerin alt|nda olduğu tesp|t edilen
öngörü|en açlklama istenmeksizin reddedilecektir.

Değer Katsaylsl (N) .. 
1

isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inçi maddesande


