TED KAYSERĠ KOLEJĠ VAKFI ÖZEL OKULLARI
ÖN YETERLİK BAŞVURUSU VE İHALEİLANI
Okul kampüsümüz içinde Maliyet+Sabit Kar usulüyle yaptırılacak Eğitim Binası
içinÖn
yeterliğe
sahip
isteklilerdenteklif
alınacaktır.Kurumumuzun
Ön
yeterlikdeğerlendirmesi sonucunda yeterlik alacak adaylar teklif vermeye davet
edilecektir.Ön yeterlik baĢvurusuna ait ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:
1.Kurumun;
a) Adresi

: TED KAYSERĠ KOLEJĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Fevzi Çakmak Cad. No:12
38020 Kocasinan/KAYSERĠ

b) Telefon ve faks numarası

: Tel:352-230 60 60

Faks-352-230 80 80

c) Elektronik Posta Adresi

: kolej@tedkayseri.k12.tr

d) Duyuruların görülebileceği : http://www.tedkayseri.k12.tr
internet adresi
e) Teknik Bilgi

: e-posta adresine göndereceğiniz sorular 24 saat
içinde yazılı olarak cevaplandırılacaktır.

2.Yapım işinin konusu;
: Eğitim Binası yaklaĢık 5.648 m2

a) Niteliği, türü ve miktarı

(Taban Alanı 48,30 m*21.20 m, Bodrum 1.042 m2,
zemin 974 m2, 1.kat 974 m2, 2.kat 974 m2, 3.kat
974 m2 betonarme karkas ve çatı katı çelik
konstrüksiyon 710 m2)
b)ĠĢin Süresi
c) Yapılacağı yer

:

365 takvim günü
: Adresteki okul kampüsü

3.Ön yeterlik başvurusunun
a) Ġlan Tarihi

: 29.04.2015

b)Son BaĢvuru Tarihi ve Saati : 13.05.2015 Saat:17.00

4.Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
a) Ticaret, Sanayi veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınacak faaliyet belgesi,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
c)Bankareferans mektubu 5.000.000 TL (beĢ milyon TL)tutarında,
d) Bir veya birden fazla bankadan alınacak 27 ay vadeli 500.000 TL(beĢyüzbin TL)
tutarında niyet mektubu,
e)2014yılına ait mali müĢavir onaylı bilanço ve gelir tablosu, ġirket yeni kurulmuĢ
ise KuruluĢ Bilançosu,
f) Tüzel veya gerçek kiĢilere ait müteahhitlik sicil belgesi,
g)En az5 yıl tecrübeli mimar veya inĢaat mühendisinden oluĢacak 2 kiĢilikanahtar
teknik personel listesi;
i-Ģirket ortağı veya gerçek kiĢi ise bu durumu gösteren belgeler,
ii-çalıĢan ise 6 ay geriye dönük SGK’lı olduğunu ispat eden bordrolar,
h)Ġsteklinin, devam eden ve tamamlanan iĢlerini gösteren referans listesi,
ı)SGK’dan ve Vergi Dairesi’nden alınmıĢ güncel“borcu yoktur” yazıları,
i)Güncel ihale durum belgesi( Firmanın ihale yasaklısı olmadığını, iflas veya
konkordatokararı olmadığını gösteren belge)
j)Firma tanıtım dosyası veya CD’si,
k) Mimari, Statik, Elektrik, Tesisat projeleri, SözleĢme Taslağı ve Fiyat Teklif
Cetvelini içeren CD’ninOkulumuz genel müdürlüğünden temin edildiğini gösteren
100 TL (KDV dahil) tutarındaki makbuz.
5.Ön Yeterlik değerlendirmesi, teklif verme ve değerlendirme;
a)Ön Yeterlik değerlendirmeleri 18Mayıs2015 pazartesi
kadarsonuçlandırılıp, internet sitemizden ilan edilecektir.

günü

saat.17.00’a

b) Ön Yeterlik alan firmalar 25 Mayıs 2015 pazartesi saat.17.00’ a kadar
tekliflerini Kurum adresine alındı belgesi karĢılığı teslim edeceklerdir.
c) Teklifler kurum lehine tatmin edici bulunmaz ise, süreç kurum tarafından iptal
edilebilir veya ertelenebilir.
d) Kurumun uygun bulduğu firma veya firmalar, pazarlık yapmak ve sözleĢme
imzası için davet edilir.
6. Önemli Notlar:
a) Konsorsiyum olarak Ön yeterlik baĢvurusu yapılamaz.
b)Kurumumuz 4734 sayılı Ġhale Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta,
ihaleye davet edip etmemekte veya iĢi istediğine verip vermemekte serbesttir.
c)Ġlanda istenilen belgeler Kamu Ġhale Kurumu standart formlarına uygun olarak
düzenlenecektir.

d)Kurum söz konusu iĢi alıp, baĢarı ile tamamlayan firmaya, Firmanın da istekli
olması halinde,okul kampüsü içinde 2016 yılında baĢlaması planlanan 8.907 m2
ikinci etap ve 2017 yılında baĢlaması planlanan 4.775 m2 üçüncü etapbina inĢa
iĢini,birinci etap sözleĢme koĢullarına uygun olmak kaydıyla, pazarlık usulüyle
verebilir.

ÖN YETERLİK BAŞVURUSU VE İHALE İLANI
İLE İLGİLİ 11 MAYIS 2015 TARİHLİ
1 NOLU ZEYİLNAME

29 Nisan 2015 tarihinde ilan ettiğimiz
Kurumumuza
aityaklaĢık
5.648
m2'lik Eğitim Binası yapım iĢine aityeterlik baĢvurusu ve ihale ilanında
aĢağıdaki maddeler revize edilmiĢtir. Ġsteklilere duyurulur.
ZEYİL EDİLEN MADDELER
3-b) Son BaĢvuru Tarihi ve Saati : 20.05.2015 Saat:17.00

4-c) Banka referans mektubu 1.000.000 TL (bir milyon TL)tutarı olarak
yeniden belirlenmiĢtir.
4-g) En az bir kişi 5 yıl tecrübeli mimar veya inĢaat mühendisinden
oluĢacak Anahtar teknik personel listesi;
i-Ģirket ortağı veya gerçek kiĢi ise bu durumu gösteren belgeler,
ii-çalıĢan ise 6 ay geriye dönük SGK’ lı olduğunu ispat eden bordrolar,

ÖN YETERLİK BAŞVURUSU VE İHALE İLANI
İLE İLGİLİ 20 MAYIS 2015 TARİHLİ
2 NOLU ZEYİLNAME

29 Nisan 2015 tarihinde ilan ettiğimiz
Kurumumuza
aityaklaĢık
5.648
m2'lik Eğitim Binası yapım iĢine aityeterlik baĢvurusu ve ihale ilanında
aĢağıdaki maddeler revize edilmiĢtir. Ġsteklilere duyurulur.
ZEYİL EDİLEN MADDELER
3-b) Son BaĢvuru Tarihi ve Saati : 27.05.2015 Saat:17.00olarak revize edilmiĢtir.

4-d)Bu maddede istenen 27 ay vadeli 500.000.-TL (BeĢyüzBin) tutarındaki
Niyet Mektubu Ģartı kaldırılmıĢtır.

