İHALE İLANI
TEKNOKENT
ÇORUM TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş.
Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Hizmet binası ahşap çatı ve yağmur
suyu tesisatı yapım işi anahtar teslim götürü bedel yöntemi ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1. İdarenin;
a) Adı
b) Adresi
c) Telefon numarası
d) Faks numarası
e) Elektronik posta adresi Kep adresi

: Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş
: Ankara Yolu 12. Km Pınarçay Organize Sanayi Bölgesi No:7
Merkez Çorum
: 0364 2549419
: 0364 2549519
: tgb_corum@corumteknokent.org
corumteknolojigelistirmebolgesi@hs01.kep.tr

2. İhale konusu işe ilişkin bilgiler
a) Adı
: Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Hizmet Binası Ahşap Çatı ve
Yağmur Suyu Tesisatı Yapım İşi
b) İşin Süresi
c) İşin yapılacağı yer

: 90(Doksan) Takvim Günü
: Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. hizmet binası

3. İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1. İdaremiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi
değildir. İhale komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte,

tekliflerini değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya
dilediğine yapmakta serbesttir.

a) İhalenin yapılacağı adres ve :
Yer

b) Son Teklif Verme Tarihi
c) Son Teklif Verme Saati

:
:

Ankara Yolu 12. Km Pınarçay Organize Sanayi Bölgesi No:7 Merkez
Çorum
Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş Teknokent Toplantı
Salonu
05.07.2022
10:00

d) İhale tarihi
e) İhale saati

:
:

05.07.2022
14:00
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4. İhale dokümanının görülmesi ve temini
4.1. İhale dokümanı3.1 maddesindeki adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale dokümanı
Teknokent Yönetici A.Ş nin Çorum Halk Bankası TR34 0001 2009 3120 0016 0002 19 nolu hesabına
500,00 TL yatırılarak bedeli mukabili alınabilir.
5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları
gerekir:
5.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası
belgesi;
5.2. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve
sanatkâr odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
5.3. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge.
5.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
5.5. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
5.6. 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.
5.7. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
5.8. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat
6. Alt yüklenici çalıştırılmayacaktır.
7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmeyecektir.
8. Teknik Personel listesi
Adet Meslek Unvanı

Mesleki Özellikler

1

İnşaat Mühendisi veya Mimar

1

İnşaat teknikeri

3 Yıl deneyimli
3 yıl deneyimli

9. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
10.Mezuniyet belgeleri diplomalar: İnşaat Mühendisliği ve mimarlık diploması
11.Yabancı istekli ihaleye teklif veremez.
12. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenmeyecektir.
13.İstekliler tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
14. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b),
(c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. (c) ve (d) bentleri
hariç bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir İhale üzerinde kalan istekli
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ise sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin
dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin
belgeleri verecektir.

15. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı
Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu
Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak,
kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.
16..İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa dahil değildir.
17. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30(Otuz) takvim günü olmalıdır. Bu
süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
18. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi
değerlendirme dışı bırakılır. Kesin teminat teklif edilen bedelin %15 dir.
19. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (Üç) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
20. İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 90 (doksan)takvim günüdür.
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