KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İL SINIRLARI İÇİNDEKİ ULAŞIM YOLLARINDA ASFALT KAPLAMASI, YOL VE İNŞAAT BAKIM ONARIM VE YENİLEME
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

: 2022/716359

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

: 2322934519 - 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

: 700.000 Ton aşınma, 450.000 Ton binder, 1.468.500 Ton Plent-miks
temel, 350.000M3 alttemel, 600.000 M3 hafriyat yapılması , Yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

: Muhtelif Cadde ve Sokaklar / İZMİR

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin
imzalandığı
tarihten
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışBeş) takvim günüdür.

itibaren 10 gün

içinde

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Kültür Park 3 Nolu Hol İhale Salonu

b) Tarihi ve saati

: 23.08.2022 - 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 / V grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) veya bu gruba ait
bakım-onarım-ikmal işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” , “iş kalemleri bazında teklif nitelik”, “kalite ve teknik değer nitelik” ve “kendi malı tesise
sahip olma nitelik” olmak üzere dört 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 teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.

A.2. İş kalemleri bazında teklif nitelik puanlaması

İş kalemleri bazında ve genelinde taahhüdün yapılamaması veya kalitenin düşürülmesi olasılığını önlemek ve
ihale konusu işi oluşturan bileşenler itibariyle isteklinin teklifi ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumunu sağlamak
için yapılacak olan iş kalemleri bazında teklif nitelik puanlaması, 30 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Geçerli
teklif veren isteklilere ait iş kalemleri bazında teklif nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
SIRA NO

İş Kalemi / YAPILAN İŞLERİN ÇEŞİDİ
İş Gurubu

MİNİMUM
TEKLİF
ORANI (%)

MAKSİMUM
TEKLİF
ORANI (%)

PUAN
DEĞERLERİ
(30
ÜZERİNDEN)
(30xA/B)

1

BFİ.087

AŞINMA TABAKASI ASFALT İLE YAMA
YAPILMASI

12

17

5

2

BFİ.085

BİNDER ASFALT KARIŞIM TEMİNİ VE
FİNİŞER İLE SERME VE SİLİNDİR İLE
SIKIŞTIRILMASI

11

15

4

3

BFİ.090

İKİ TABAKA ASTARLI BİTÜMLÜ SATHİ
KAPLAMA YAPMA(TİP-1+3) (OCAK
TAŞIYLA)

9

13

3

4

BFİ.086

AŞINMA ASFALT KARIŞIM TEMİNİ VE
FİNİŞER İLE SERME VE SİLİNDİR İLE
SIKIŞTIRILMASI

8

11

3

5

BFİ.089

PLENT-MİX
TEMEL
YAPILMASI
(ASTARSIZ) (FİNİŞER İLE SERİM)
(MALZEME TEMİNİ, NAKLİ, SERİLMESİ,
SIKIŞTIRILMASI)

7

10

3

6

BFİ.088

ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE ASFALT
KAPLAMALARIN KAZILMASI VE NAKLİ

4

5

1

7

BFİ.167

HAFRİYAT VE GERİ DOLGU YAPILMASI

2

3

1

8

BFİ.252

OCAK
TAŞINDAN
KONKASÖRLE
KIRILMIŞ VE ELENMİŞ MALZEME İLE
ALTTEMEL YAPILMASI (HER ŞEY DAHİL)

2

3

1

9

İŞ GRUBU- BFİ.085, BFİ.086, BFİ.087, BFİ.088,
1
BFİ.089, BFİ.090, BFİ.167, BFİ.252
DIŞINDA KALAN TÜM İŞ KALEMLERİ

26

35

9

Toplam

30

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. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam
tekliflerine 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. İş kalemleri bazında teklif nitelik puanlaması, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
İsteklilerin tecrübelerini, iş yapabilme gücü ve kabiliyetlerini ölçmek için yapılacak olan Kalite ve teknik değer nitelik
puanlaması 19 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik
puanlamasına konu iş kalemleri ve puanları aşağıda gösterilmiştir.

İstekli tarafından ihale ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlanarak geçici kabulü yapılmış, yurt içinde
herhangi bir il veya ilçe belediyesi sorumluluğundaki (cadde, sokak, bulvarlar vb) tek bir işe ait imalatlar için;
A.3.1 Birim Fiyat teklif cetvelinde yer alan BFİ.085 ve BFİ.086 iş kalemlerine ait toplam iş miktarının en az %50 si kadar
Bitümlü Sıcak Karışım ile kaplama yapılmış ise, (9 PUAN)
A.3.2 Birim Fiyat teklif cetvelinde yer alan BFİ.087 iş kalemi miktarının en az %50 si kadar Aşınma Asfaltı Kullanılarak El İle
Yama yapılmış ise, (6 PUAN)
A.3.3 Birim Fiyat teklif cetvelinde yer alan BFİ.090 iş kalemi miktarının en az %50 si kadar İki tabaka astarlı bitümlü Sathi
Kaplama yapılmış ise, (4 PUAN)
Tüm iş kalemlerinin tek bir sözleşmede aynı anda bulunması şartı bulunmamaktadır. Her madde için ayrı iş deneyim
belgesi sunulabilir.
Söz konusu her bir madde için istekli tarafından; belgeyi/belgeleri düzenleyen idare tarafından onaylı tevsik edici belgeler
(yapılan işler listesi, hakediş vb.) teklif ekinde sunulacaktır.
İstekliler; İdari Şartnamenin 7.5 Maddesine istinaden sunmuş oldukları iş deneyim belgesinin, puanlama için istenen
kriterleri sağladığını tevsik etmeleri halinde; uygun olan her bir iş kalemi için puan alacaklardır. Tüm iş kalemlerinin bu
belgede bulunması ve kriterleri sağlaması durumunda tam puan alınacak olup, puanlama için ayrıca bir belge
sunulmasına gerek yoktur.

Her bir madde için değerlendirme; yurtiçindeki belediyelerle imzalanan tek bir sözleşmeye dayalı olarak yapılacak olup,
ayrı ayrı sözleşmelerde yapılan aynı imalatlar için puan verilmeyecektir.
Örneğin; iki ayrı iş bitirme sunan istekli, her iki belgedeki aşınma miktarlarını toplamak suretiyle yeterlik sağlayıp puan
alamaz, ancak bir belgedeki aşınma miktarı uygunsa onun için puan alıp, diğer belgeden başka uygun bir iş kalemi için
puan alabilir.
İsteklinin Ortak Girişim olması durumunda;
İş ortaklığında ortaklardan herhangi birinin yine yukarıda bahsedildiği gibi tek bir sözleşme kapsamında herhangi bir
madde için bu kriteri sağlaması yeterlidir. Ortakların aynı iş kalemi miktarları toplanarak değerlendirmeye
alınmayacaktır.
A.4 Kendi malı tesise sahip olma nitelik puanı
İsteklilerin iş yapabilme gücü ve kabiliyetlerini ölçmek için yapılacak olan kendi malı tesise sahip olma nitelik puanlaması
1 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Geçerli teklif veren isteklilere ait kendi malı tesise sahip olma nitelik
puanlamasına konu iş kalemleri ve puanları aşağıda gösterilmiştir.

A.4.1 Bayraklı, Balçova, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka, Karabağlar, Karaburun,
Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Urla ilçeleri sınırlarından biri içerisinde bulunan kendi
malı,
A.4.1.1 En az 340/ton/saat kapasiteli (filtre sistemli) asfalt plenti (1adet) 0,25 puan
A.4.1.2 En az 1000m2/gün kapasiteli beton parke tesisi (1 adet) 0,15 puan
A.4.2 İzmir İli güney bölgesi sınırları (Torbalı, Tire, Ödemiş, Bayındır, Kiraz, Beydağ, Selçuk ilçeleri ) içinde bulunan kendi
malı,
A.4.2.1 En az 160/ton/saat kapasiteli (filtre sistemli) asfalt plenti (1adet) 0,20 puan
A.4.2.2 En az 1000m2/gün kapasiteli beton parke tesisi (1 adet) 0,10 puan
A.4.3 İzmir İli kuzey bölgesi sınırları (Bergama, Dikili, Kınık, Foça, Aliağa ilçeleri) içinde bulunan kendi malı,
A.4.3.1 En az 160/ton/saat kapasiteli (filtre sistemli) asfalt plenti (1adet) 0,20 puan
A.4.3.2 En az 1000m2/gün kapasiteli beton parke tesisi (1 adet) 0,10 puan
A.4.4 Tevsik Edici Belgeler
a) İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde
kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest
muhasebeci raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin
sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan/davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.
(b) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipman, kira sözleşmesinin
sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi
malı sayılır.
İstekliler tarafından, söz konusu tesislerin kendi malı olduğunu tevsik eden belgeler teklif ekinde sunulacaktır.
A.5. Toplam puan
Toplam puan; teklif fiyat puanı, İş kalemleri bazında teklif nitelik puanı, kalite ve teknik değer nitelik puanı ile Kendi malı
tesise sahip olma nitelik puanı toplamıdır.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

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. Teklifler, 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 tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle 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 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)
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

: 1,00

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.

