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KAT KARŞILIĞI ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Süleymanpaşa Belediye Başkanlığından: 

Madde 1- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 588 Ada 3 Parsel 
Üzerinde Yer Alan 870,41 m²  ve Arsa Vasıflı Taşınmazda Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat 
Yapım İşidir. 

Madde 2- İhale dokümanı Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü’nde (Ortacami Mahallesi Kolordu Caddesi No:24 Süleymanpaşa/Tekirdağ) bedelsiz 
olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın 
alması zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli 500,00TL (BeşYüzLira)’dir. 

Madde 3- İhale, Ertuğrul Mahallesi İskele Caddesi No:10 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ 
adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda, 14/03/2019 
tarihinde saat 15:30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre, kapalı teklif 
usulü ile yapılacaktır. 

Madde 4- İhaleye katılabilmek için isteklilerin, aşağıdaki belgeleri 14/03/2019 tarihinde 
saat 11:30’a kadar Ortacami Mahallesi Kolordu Caddesi No:24 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ 
adresinde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

4.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, 
4.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi;  
a) 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,  

b) 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,  

4.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) 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, 

4.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen İş 
Ortaklığı Beyannamesi, 

4.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini 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, 

4.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
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4.8. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Yer Görme Belgesi, 
4.9. İşin tahmin edilen bedeli 14.218.962,56 TL (OnDörtMilyon İkiYüzOnSekizBin 

DokuzYüzAltmışİkiLira ElliAltıKuruş)’dir. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen, işin 
tahmin edilen bedelinin %3’ü oranında (426.568,88 TL (DörtYüzYirmiAltıBin 
BeşYüzAltmışSekizLiraSeksenSekizKuruş)) geçici teminat, 

4.10. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden 
sonra kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına dair belge aslı, 

4.11. Bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden 
sonra kesinleşmiş vergi borcunun olmadığına dair belge aslı, 

4.12. Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış, ilk 
ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra Süleymanpaşa Belediyesine herhangi bir borcunun 
olmadığına dair belge aslı, 

4.13. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen, İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak 
Fiil veya Davranışlar ve İhale Dışı Bırakılma koşullarını taşımadığına dair düzenlenecek 
taahhütname, 

4.14. Teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, (11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan (B) ÜSTYAPI 
(BİNA) İŞLERİ, II. GRUP: BİNA İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir) 

4.15. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen personel taahhütnamesi, 
4.16. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen mali teklif mektubu. 
İlan olunur. 1660/1-1 
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