
SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KARŞIYAKA İLÇESİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ YENİ MEZARLIK ALANI YAPILMASI 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 : 2021/693669
1-İdarenin
a) Adresi : Yapım İhaleleri Dairesi Başkanlığı Yol Ve Yeşil Alanlar Yapım

İhaleleri  Şube  Müdürlüğü  Mimar  Sinan  Mahallesi  9  Eylül
Meydanı  No:9/1  Kültür  Park  3  Nolu  Hol  Oda  No:3059
KONAK/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası : 2322934520 - 2322934145
c) Elektronik Posta Adresi : yolyesilalanyapimihale@izmir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi

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

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yaklaşık  145.000  m2  alan  içerisinde  5.000  m  istinat

duvarı,24.000  m2  beton  yol,  üstyapı  ve  çevre  düzenlemesi
bulunan  mezarlık  alanı  yapılması,yapım  işi
Ayrıntılı  bilgiye  EKAP’ta  yer  alan  ihale  dokümanı  içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Karşıyaka/ İZMİR
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin  imzalandığı  tarihten  itibaren 10 gün  içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 720 (YediYüzYirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kültür Park 3 Nolu Hol İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 07.12.2021 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. 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 imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel 
kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz 
edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan
yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli 
belgeler sunulur.
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 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 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) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun 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 % 
80 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:
Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliği’nde yer alan A / XVIII  grubu saha işleri  benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak 
belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda 
yapılacaktır.

A.l. 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 teklifer 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.

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliferine 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. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının 
toplamının toplam tekliferine oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum 
teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş 
grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.

A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa 
o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.

A.2.5. 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, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif 
bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

SIRA
NO

İş  Kalemi
/  İş
Gurubu

YAPILAN İŞLERİN ÇEŞİDİ MİNİMUM
TEKLİF
ORANI (%)

MAKSİMUM
TEKLİF
ORANI (%)

PUAN
DEĞERLERİ

1- BFİ.010 Ø 14- Ø 28 MM NERVÜRLÜ BETON
ÇELİK  ÇUBUĞU,  ÇUBUKLARIN
KESİLMESİ,  BÜKÜLMESİ  VE
YERİNE KONULMASI

23 31 15

2 BFİ.007 BETON  SANTRALİNDE  ÜRETİLEN
VEYA  SATIN  ALINAN  VE  BETON
POMPASIYLA  BASILAN,  C  35/45
BASINÇ  DAYANIM  SINIFINDA,  GRİ
RENKTE,  NORMAL  HAZIR  BETON
DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)

13 17 9

3 BFİ.043 STABİLİZE  MALZEME  İLE  DOLGU
YAPILMASI

10 14 7

4 BFİ.001 HAFRİYAT YAPILMASI VE DÖKÜM
SAHASINA NAKLİ

7 10 6

5 BFİ.011 PLYWOOD  İLE  DÜZ  YÜZEYLİ
BETONARME KALIBI YAPILMASI

5 7 4

6 BFİ.020 İSTİNAT  DUVARI  ÜZERİ
KORKULUK YAPILMASI ( H=1,00 M,
BOYA DAHİL ) 

3 4 2



7 BFİ.009 Ø  8-  Ø  12  MM  NERVÜRLÜ  BETON
ÇELİK  ÇUBUĞU,  ÇUBUKLARIN
KESİLMESİ,  BÜKÜLMESİ  VE
YERİNE KONULMASI

3 4 2

8 BFİ.003 32MM'YE  KADAR  KIRMATAŞ
TEMİN EDİLEREK, SERME, SULAMA
VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI

2 4 2

9 BFİ.017 ÇİMENTO  ESASLI  POLİMER
MODİFİYELİ  İKİ  BİLEŞENLİ
KULLANIMA  HAZIR  YALITIM
HARCI  İLE  2  KAT  HALİNDE
TOPLAM  1.5  MM  KALINLIKTA  SU
YALITIMI YAPILMASI

2 3 1

10 BFİ.046 YOL  VE  TRETUVAR  BETONU
YAPILMASI  (C25/30  HAZIR  BETON
KULLANILARAK)

2 3 1

11 BFİ.008 NERVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN YERİNE
KONULMASI  3,001-10,000  KG/M2
(10,000 KG/M2 DAHİL)

1 2 1

Toplam 50

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 fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifer, ihale tarih ve saatine kadar Yapım İhaleleri Dairesi Başkanlığı Yol Ve Yeşil Alanlar Yapım 
İhaleleri Şube Müdürlüğü Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültür Park 3 Nolu Hol 
Oda No:3059 - KONAK / İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliferini,
Güvenlik binası, su deposu kaidesi ve pompa üzeri sundurmalar anahtar teslimi götürü bedel 
işlerden ödenecektir. ihale dokümanında belirtilen iş kısımları için, anahtar teslimi götürü bedel 
üzerinden verecektir.
Güvenlik binası, su deposu kaidesi ve pompa üzeri sundurmalara ait temel kazıları, drenaj ve 
temel içi dolguları hariç; tüm hafriyat ve dolgu işleri, altyapı işleri, istinat duvarı imalatları, yol ve 
çevre düzenlemesi işleri birim fiyatlı işlerden ödenecektir. iş kalemleri için ise, teklif birim fiyat 
şeklinde verecektir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliferin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Sınır Değer Katsayısının Altyapı İşlerinde N=1,00 olarak uygulanması' Resmi Gazete'nin 20 Şubat
2020 tarihli  ve  31045 sayılı  nüshasında yayınlanarak  20 Şubat  2020 tarihi  itibari  ile  yürürlüğe
girmiş bulunmaktadır.


