
 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Antalya İli İbradı Belediye Başkanlığından: 
1- İHALE KONUSU: Mülkiyeti İbradı Belediye Başkanlığına ait olan taşınmaz üzerine 

kat karşılığı konut inşa edilmesi işi için, İbradı Belediye Başkanlığı tarafından hazırlatılan 
projelerin mahal listesine göre bağımsız bölümlerin, açık otoparkların, parsel içi ve dışı her türlü 
teknik altyapı, çevre tanzimi, istinat duvarı ve peyzaj ile birlikte sözleşme ve eki şartnameler 
doğrultusunda elektrik, su aboneliği yapılıp, sayaçları takılı olacak şekilde tamamlanarak İskân 
Ruhsatı ve Kat Mülkiyeti Tapularının alınması ve bağımsız bölümlerin paylaşılması işidir. 

İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile 
Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı 
suretiyle yapılacaktır.  

2- İHALE KONUSU İŞİN YAPILACAĞI TAŞINMAZ 

İLİ İLÇESİ MAHALLE PAFTA ADA PARSEL 
TOPLAM 

ARSA 
ALANI(m²) 

Emsal 

ANTALYA İBRADI YUKARI N27-D-17-
B-2-A 

107 1 6848,00 m² 0,40 

3- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale, 03 Kasım 
2020 tarih, Salı günü, saat 14.30’da “Aşağı Mahalle Atatürk Caddesi No:54 İbradı/ANTALYA” 
adresindeki Muammer Aksoy Kültür Evi Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

4- ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri 
içerisinde, Aşağı Mahalle Atatürk Caddesi No: 38 İbradı/ANTALYA adresinde bulunan İbradı 
Belediyesi Hizmet Binasında görülebilir ve 500,00 TL bedelle satın alınabilir. (İhale dosyası 
istekli veya isteklinin vekillerine verilir.) 

5- İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI: Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümler 
üzerine teklif edilecek nakitin muhammen bedeli 50.000 TL (Ellibin Türk Lirası)’dır. İhale 
sonucu ortaya çıkan ihale bedeli ita amiri onayından sonra 2886 sayılı kanunda belirtilen süreler 
içinde peşin ödenecektir. Yüklenici kendi payına düşen konutlarda (idare ile yapılacak istişare 
sonucunda) değişiklik yapabilecektir. Tüm daireler eş zamanlı yapılacak olup, inşaat bir bütünlük 
içinde yürüyecektir. İdarenin onayı ile konutlar vaziyet planına uygun olarak yapılacaktır. 
İdarenin uygun görüşü ile proje tatbiki sırasında ve sözleşme süresince meydana gelebilecek 
uygulama imar planı değişikliklerden kaynaklı emsal değişikliklerinin tatbiki sırasında belirtilen 
vaziyet planı idarenin onayı ile yapılacak istişare sonucunda değiştirilebilecektir. Mahal listesinde 
belirtilen Belediyeye bırakılacak bağımsız bölüm sayısı ve net alanları bu değişikliklerle 
azaltılamaz. Emsal artışı olduğu takdirde alınan bağımsız bölüm oranı ile ihale bedeline göre 
Belediye pay alacaktır. 

6- TAHMİNİ BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ: Toplam inşaat alanına göre, 
İnşaat Bedeli ve Çevre Düzenleme bedeli toplamı yaklaşık maliyet bedeli olarak alınmış olup 
buna göre, Yaklaşık Maliyet (Takribi bedel) 4.440.200,00 TL (Dörtmilyondörtyüzkırkbin ikiyüz 
lira)’dır. (KDV Hariç) Başkanlık Makamının 01.10.2020 tarihli olurlarıyla oluşturulan Kıymet 
Takdir Komisyonunun raporuna göre arsa m2 birim fiyatı 38,59 (otuzsekiz Türk Lirası ellidokuz 
Kuruş)’tan toplam 264.264,32 TL (İkiyüzatmışdörtbin ikiyüzatmışdört lira otuziki kuruş)’tur. 

Buna göre toplam yaklaşık maliyet, inşaat yapım bedeli + arsa bedeli + muhammen 
bedelin toplamı olan 4.754.464,32 TL (Dörtmilyon yediyüzellidörtbin dörtyüzatmışdörtlira 
otuziki kuruş)’tur. 

Geçici teminat bedeli yaklaşık maliyet, arsa bedelinin toplamı ve muhammen bedel 
toplamının % 3’ü olan 142.633,93 TL (Yüzkırkikibin altıyüzotuzüç lira doksanüç kuruş)’tur. 



 

7- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya 
kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir. 

A- İkametgâh belgesi,  
B- Türkiye’deki tebligat adresi (Firma unvanı, yazışma adresi, telefon, faks, vergi 

numarası, kurumsal mail adresi vs.) 
C- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2020 yılı içerisinde alınmış) 
a. Gerçek kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret Odası veya 

Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
b. Tüzel kişi olması haline; Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi 

Odasından veya İdari merkezlerin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 
2020 yılı içinde alınmış tescil belgesi, 

D- İhalenin yapıldığı yıla ait İmza Sirküleri (gerçek veya tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri) 

E- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise; istekli adına teklifte bulunanın 
vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirküsü/imza beyannamesi vermesi, 

F- Diğer belgeler 
a. Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın son durumunu ve yetkililerini gösterir) 
b. Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişilik 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname, 
c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin imza sirküleri ve vekâleten katılıyorlarsa vekâletnameleri,  
d. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda 

alınmış belge, 
e. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge, 
f. İdari, Teknik Şartnameleri ve ekleri okuyup incelendiği, bütün hükümlerin kabul 

edildiği anlamı taşımak üzere kaşeli ve imzalı olarak ihaleye katılmak istediğini belirten dilekçe, 
g. Vergi levhası fotokopisi 
h. İhaleye katılacak olan Firmanın veya gerçek kişinin Kamu ihalelerinden yasaklı 

olmadığını içeren ve ekte yer alan taahhütname (kaşeli ve imzalı olacaktır) 
i. Şartnamelerin satın alındığına dair makbuz, 
G- İlgili şartnamenin 6. Maddesinin B fıkrasında yazılı miktarda Geçici Teminat 

verilmesi, 
H- Teknik Şartnamenin 3. Maddesinde yazılı esaslara göre teklifin verilmesi, 
İ- Teknik Şartnamenin 4. Maddesinde istenilen belgeler,  
J- Mali Şartnamede belirtilen belgeler 4. Maddede belirtilen 2 nolu zarf içerisine 

konulacaktır 
İhaleye katılan firma temsilcisi, yetki belgesi, nüfus cüzdanı ve firma kaşesini yanında 

bulunduracaktır. 
Yetki belgesi noter tasdikli değilse firma yetkilisinin imza sirküleri ile birlikte ibraz 

edecektir.  
İHALEYE KATILIM İÇİN İSTENEN BELGELERİN ŞARTNAMEDEKİ SIRAYA 

GÖRE DÜZENLEMELERİ VE ASIL VEYA NOTER TASDİKLİ SURET OLMASI 
GEREKMEKTEDİR.  

8- YETERLİK DEĞERLENDİRMESİ: İşbu ihaleye teklif verebilmek için yeterlik 
alınmış olması gerekmektedir. İhale dosyası İbradı Belediyesi Mali Hizmetleri Müdürlüğü 
Veznesinden 500,00 (Beşyüz) TL bedelle satın alınacak ve ilgili zarfın içerisine eklenecektir. 



 

İsteklilerin yeterlik değerlendirmesi İta Amiri tarafından oluşturulacak Yeterlik Komisyonu 
tarafından yapılacaktır. Yeterlik alan veya alamayan isteklilere yeterlikle ilgili herhangi bir belge 
verilmeyecektir. Yeterlik değerlendirmesi ile ilgili Yeterlik Değerlendirme Tutanağı kapalı zarf 
içinde İhale Komisyonuna ibraz edilecek olup; yeterlik alanlar, ihale saatinde, bütün isteklilerin 
huzurunda zarfları İhale Komisyonu tarafından açıklanacaktır. Yeterlik müracaatında bulunmayan 
veya yeterlik alamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak, Teklif Zarfları 
açılmadan ve başkaca herhangi bir işleme tabi tutulmadan kendilerine iade edilecektir. Yeterlik 
alan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınacaktır. 

9- YETERLİLİK KRİTERLERİ:  
A- İlk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş, 2.000.000,00-TL'den az olmamak 

üzere, İSTEKLİ tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya 
gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösterir yerli veya yabancı 
bankalardan alınacak banka referans mektuplarının aslı. (Yabancı bankalardan banka referans 
mektubu getirilmesi halinde mektup, Türkiye'de faaliyet gösteren banka teyitli olmalıdır). 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

İş ortaklığında, ortakların biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

B- İlan tarihinden geriye doğru son on yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 
taahhüt edilen ihale konusu işlerdeki deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim 
belgesi; en az 1.500 m² inşaat yaptığına dair iş deneyimini gösteren belge (İsteklinin ortak girişim 
olması halinde ortaklardan birinin istenen şartları sağlaması halinde diğer ortaktan ayrıca iş 
deneyimi aranmaz.) 

İSTEKLİLER son 10 yılda tek bir sözleşme kapsamında benzer iş olarak; 
a- Bu iş için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapı gruplarına göre en az 3A veya 3B 

grubunda ve yapılacak toplam inşaat alanı/inşaat maliyetinin en az %50'si kadar inşaat alanlı yeni 
yapıyı tamamladıklarını gösteren inşaat ruhsat ve iskân ruhsatını ibraz edecek veya 

b- Bu iş için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Gruplarına göre en az 3A veya 3B 
grubunda ve yapılacak toplam inşaatın maliyetinin en az %50'si kadar yeni yapıyı tamamlandığını 
gösteren kamudan alınmış iş bitirme/iş denetleme belgelerini ve inşaat ruhsatını ibraz edecek veya 

c- Bu iş için yapılacak toplam inşaatın maliyetinin en az %50'si kadar tutardaki inşaat 
Mühendisliği veya Mimarlık lisans diplomalarını (toplam süre 10 yılı geçmemek kaydıyla 
diploma için mezuniyet tarihinden başlamak üzere her yıla 377.922,85TL ile hesap yapılacaktır.) 
ibraz etmeleri gerekmektedir. 

İş bitirme, iş denetleme belgeleri için ilgili kurumlarca düzenlenen belgedeki tutar esas 
alınacaktır. İş bitirme belgelerinin güncellenmesi son yayınlanan yıla ait T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Karne Katsayıları cetveline göre yapılacaktır. Maliyet hesapları son yayınlanan yıla ait 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerine göre yapılacaktır. 

İş bitirme, iş denetleme ve diploma belgeleri belge sahipleri gerçek ve tüzel kişiler 
dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz. Bu belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin 
ihaleye girebilmesinde tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip olması ve teminat süresince 
(kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

10- UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a 
maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak 
belirlenen muhammen bedelin arttırımı suretiyle yapılacaktır. 

11- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usul 
ile yapılır. 



 

12- TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen tarihten en az 2 gün önce saat 
12.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İbradı Belediye Başkanlığına verilir. Alındı 
numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış 
zarfın üzerine İdarenin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi 
yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar İdareye ulaşması şarttır. 
Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla 
tespit edilir. İdareye verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında, Türkiye 
Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresi’nin saat ayarı esastır. 

13- ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile 
sunulacak olup, bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonunca 
oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aşamasında bedel artırımı ihale 
komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri üzerinden yapılacaktır. İhale, muhammen 
bedeli en fazla arttırımı yapan istekli üzerinde bırakılacaktır. 

14- İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye 
Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun 
teklifi tespit etmekte serbesttir.)  

2886 sayılı Yasanın 17. Maddesi gereği İlan olunur. 8274/1-1 


