TARİHİ NACARLI KÖPRÜSÜ TAŞIMA VE REKONSTRÜKSİYON UYGULAMA İŞİ
YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt Numarası

: 2021/257217

İşin Adı

: Tarihi Nacarlı Köprüsü Taşıma Ve Rekonstrüksiyon Uygulama
İşi

İhale Türü - Usulü

: Yapım İşi - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin
a) Adresi

: Karayollari 5.Bölge Müdürlügü G.M.K Bulvarı 33220

b) Telefon ve faks numarası

: 3242413000 - 3242414383

c) Elektronik posta adresi

: bol05@kgm.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

: ekap.kik.gov.tr

2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen tür ve miktarda tarihi
köprü restorasyon uygulaması işi

b) Yapılacağı Yer

: MERSİN İLİ AKDENİZ İLÇESİNDE BULUNAN TARİHİ
NACARLI KÖPRÜSÜ

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş (5) gün içinde
Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi
yapılarak işe başlanır.

ç) İşin süresi

: 500 (beşyüz) gün

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer

: Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu G.M.K Bulvarı
33220 TOROSLAR/MERSİN

b) Tarihi ve saati

: 16.06.2021 - 10:00

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 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.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı 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 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar
nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan
mevduatını gösteren banka referans
mektubu.
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. 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.
4.2.3. 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:
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 inci madesine göre değerlendirilmek üzere İsteklinin ihale
konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe
ait ilk sözleşme bedelinin en az %80 (yüzde seksen)' i oranında gerçekleştirdiği veya %80 (yüzde
seksen)' i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer
işlerle ilgili deneyimini gösteren
belgeler,
İş deneyimi
olarak, son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen
bedelin %80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim
belgesinin ibrazı istenir.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler

İsteklinin organizasyon yapısı ile ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve
nitelikte personel
çalıştırılmasına ilişkin belgeler ve bunların taşımaları gereken asgari yeterlilik
kriterleri,
Teknik personel taahhütnamesi;
İhale konusu iş için aşağıda belirtilen elemanlara ilişkin Teknik Personel taahhütnamesinin verilmesi
zorunludur.
Adet
1
1
1

Pozisyonu
Mesleki Ünvanı
Mesleki Özellikleri
Şantiye Şefi
Rest.Uzm.Y.Mimar/Mimar
En az 5 yıl deneyimli (*)
Şantiye Şefi Yrd.
İnş.Yük.Müh./İnş.Müh.
En az 5 yıl deneyimli (*)
Topograf
Harita Teknikeri
Konusunda en az 3 yıl deneyimli

(*) İhale ilan tarihinden en az 5 yıl önce restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış olması veya
miktarı ve oranına bakılmaksızın restorasyon konusunda iş deneyim belgesine sahip olması
gerekmektedir.Bu kapsamdaki teknik personel için Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi
yeterlidir. İhale üzerinde kalan isteklinin, taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve
sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye
sunması zorunludur.
İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından
karşılanabilir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli
olması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. “I.Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş ve restorasyon uygulama projeleri
Koruma Bölge Kurulunca onaylanmış olan esaslı onarım niteliğine haiz taş kemer köprü restorasyon
uygulamaları yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.”*
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul
edilmeyecektir.
*İsteklilerin iş deneyim belgesi ile birlikte restorasyonunu yapmış oldukları yapının tescil kararı,esaslı
onarıma ilişkin müdahele kararları içeren Restorasyon uygulama projesinin uygun bulunduğuna dair
Koruma Bölge Kurulu kararını sunması zorunludur.
5. A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda
yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında
teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;
TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren
isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.

SIRA NO İŞ KALEMİ / İŞ GRUBU NO

MİN TEKLİF ORANI (%)

MAX TEKLİF ORANI(%)

PUAN

1

KTK-RUP/1

0,4600

0,7600

0,3000

2

KTK-0602/1

0,1300

0,2100

0,0800

3

KTK-0602/2

4,2400

7,0600

2,8300

4

KTK-0616/1

0,2800

0,4700

0,1900

5

KTK-0510/1

1,0000

1,6700

0,6700

6

KTK-3400/1

2,0700

3,4500

1,3800

7

KTK-14.222/1

0,1500

0,2400

0,1000

8

KTK-0209/1

14,3800

23,9700

9,5900

9

*KTK-0227/1

8,5200

14,1900

5,6800

10

*KTK-0228/1

6,1600

10,2700

4,1100

11

KTK-0301/1

0,4300

0,7100

0,2800

12

KTK-0301/3

0,4600

0,7600

0,3000

13

KTK-0309/1

0,0080

0,0130

0,0100

14

KTK-0314/1

1,1700

1,9500

0,7800

15

KTK-0327/1

0,7700

1,2900

0,5200

16

KTK-0401/1

0,0040

0,0060

0,0100

17

KTK-0401/2

0,7400

1,2300

0,4900

18

KTK-0502/1

0,0500

0,0800

0,0300

19

KTK-0817/1

1,1400

1,8900

0,7600

20

KTK-0820/1

0,5800

0,9700

0,3900

21

KTK-0822/1

0,4700

0,7800

0,3100

22

KTK-3931/1

0,0700

0,1200

0,0500

23

KTK-0902/1

0,2100

0,3600

0,1400

24

KTK-0903/1

0,4700

0,7900

0,3100

25

KTK-0905/1

3,1700

5,2800

2,1100

26

*KTK-1104/1

1,5200

2,5300

1,0100

27

*KTK-1104/2

0,0400

0,0600

0,0300

28

*KTK-1107/1

0,6100

1,0210

0,4100

29

*KTK-1108/1

4,7500

7,9100

3,1600

30

*KTK-1112/1

0,6900

1,1500

0,4600

31

*KTK-1176/1

2,7300

4,5600

1,8200

32

*KTK-1225/1

4,5400

7,5600

3,0200

33

*KTK-1227/1

4,0600

6,7700

2,7100

34

*KTK-1257/1

1,6700

2,7900

1,1100

35

*KTK-1272/1

0,1400

0,2300

0,0900

36

KTK-613/1

2,3280

3,8900

1,5600

37

KTK-0713/1

0,1900

0,3100

0,1200

38

*KTK-1229/1

0,0900

0,1500

0,0600

39

*KTK-1401/1

1,1100

1,8500

0,7400

40

*KTK-1401/2

0,2500

0,4100

0,1700

41

*KTK-1401/3

0,6100

1,0200

0,4100

42

KTK-0413/1

0,2700

0,4500

0,1800

43

KTK-0419/1

0,0900

0,1500

0,0600

44

KTK-0822/3

0,3900

0,6500

0,2600

45

KTK-1762/1

0,9200

1,5300

0,6000

46

KTK-0706/1

0,8700

1,4900

0,6000

TOPLAM

50

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir
iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum
oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar
verilecektir.
A.2.2. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş
kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.
A.2.4. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,
ifade eder.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en
düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 800 TRY (Sekizyüz Türk Lirası) karşılığı
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını ihale tarihinden en az 3 gün önce satın almaları
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu/ MERSİN
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat 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 tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (Yüzseksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
14. Bu ihalede 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ceza ve ihalelerden yasaklama
hükümleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp Kültür
Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.
15. İhaleye teklif verecek olanların kendisi veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcileri
idarece onaylı ihale dokümanını ihale tarihinden en az 3 gün önce satın almaları zorunludur.

