
 

İSTEKLİLER İÇİN ULUSLARARASI İHALE ÇAĞRISI 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Cumhuriyeti 
Karacabey İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi`ne ait  

Uluslararası Rekabetçi (ICB) İhale Dökümanları 
(KAP- 2- BRS- W04) 

İLLER BANKASI A.Ş. 
Türkiye Cumhuriyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İLBANK (Borçlanıcı) Avrupa 

Yatırım Bankası` ndan (AYB) " Kentsel Altyapı Projeleri II" kapsamında kullanılmak üzere kredi 
almıştır. Bu Uluslararası İhale daveti, "Karacabey İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı 
Yapım İşi" sözleşmesine ilişkindir. Bu proje için İşveren "Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Su 
ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü" olacaktır. 

Bu sözleşme, kanalizasyon ve yağmursuyu kollektör ve şebeke hattı (55 km ) inşaatı 
yapım işini içermektedir. Karacabey İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi 
aşağıdaki hatlara sahiptir: 

- Ø300 - Ø500 mm çaplarında 39.425 metre entegre contalı beton boru imalatı yapılması. 
- Ø600 - Ø1600 mm çaplarında 9.385 metre kollektör imalatı yapılması. 
- Ø300 - Ø800 mm çaplarında 1.059 adet prefabrik entegre contalı baca yapımı, Ø1000- 

1600 mm çaplarında 72 adet yerinde dökme baca imalatı ve prefabrik baca elemanları ile kurulumu. 
- 2.950 metre; 50*50 cm ile 200*100 cm arasında prefabrik betonarme menfez yağmursuyu 

kollektörleri yapımı 
- 1.828 metre 200*175 ile 300*200 cm boyutları arasında (b*h) yerinde dökme yağmursuyu 

kollektörleri yapılması, 
- 9.000 metre Ø150 mm kanalizasyon evsel bağlantı ile 490 adet (tekli ve çoklu) 

yağmursuyu ızgarası yapılması, 
- 483 metre Ø355 mm PN10 PE100 atıksu cebri hattı ve 1 adet atıksu terfi istasyonu 

yapılması ve çalışır halde teslimi (mekanik, elektrik ve gaz emniyet sis. dahil) 
- İnşaat süresi, 24 ay ve devamında 12 aylık Kusur sorumluluk, Garanti, Bakım ve 

İşletme Süresi` dir. 
Bu sözleşmenin Ağustos 2021' den Ağustos 2023'e kadar bitirilmesi beklenmektedir. 
İhale değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler, önem sıralamasına göre; 
1. Teklif Sahibi ihale son başvuru tarihinden geriye dönük son 10 yıl içerisinde, benzer 

sözleşmeleri başarıyla tamamlamış olmalıdır. Önceki tecrübelerini, belgenin aslı veya geçici 
kabul belgeleri veya kesin kabul belgelerinin asılları veya noter tasdikli nüshaları ile kanıtlamak 
zorundadır. 

2. Yüklenici, asıl yüklenici veya taşeron olarak, Son on (10) yıl içerisinde ihaleye konu 
işlere benzer nitelikte bir sözleşmede en az sekiz milyon (8.000.000 ) Avro (€) tutarında veya en 
fazla iki sözleşmede toplamda en az on iki milyon (12.000.000 ) Avro (€) tutarında 
sözleşme(ler)yi başarıyla tamamlayarak teslim etmiş olmak şartı aranmaktadır. Benzerlik Bölüm 
IV, Çalışma Gereksinimlerinde açıklandığı gibi fiziksel büyüklük, karmaşıklık, yöntem, teknoloji 
ve diğer niteliklere dayalı olacaktır. 

3. Yukarıda belirtilen süre zarfında yapılan sözleşmeler veya diğer sözleşmeler için, 
aşağıdaki kilit faaliyetlerde asgari deneyim: Tek sözleşmede olmak üzere, en az 20 km 
kanalizasyon ve/ veya yağmursuyu hattı inşaatı, montajı ve teslimatı. 

4. Son beş (5) mali yılda inşaat işlerindeki yıllık cironun ortalaması en az beş milyon 
(5.000.000 ) Avro (€) veya eşdeğeri olacaktır. Yıllık cirolar, Yeminli Mali Müşavir veya Vergi 
Dairesi tarafından belgelendirilmiş belgelerle teyit edilecektir. 



 

5. Teklif Sahibi sözleşme ve iş avansları hariç olmak üzere aşağıda belirtilen tutarlarda, 
nakit değerler, üzerinde tedbir veya ipotek bulunmayan taşınmazlar, kredi limitleri ve diğer 
finansal imkan ve araçlara sahip olduğunu veya erişimi olduğunu gösteren belgeleri sunacaktır: 

i. Bir milyon beş yüz bin (1.500.000) Avro (€) nakit değerler. 
ii. Bu sözleşme ve mevcut taahhütler için toplam nakit akış gereklilikleri. 

6. Denetlenmiş mali tablolar (denetlenmiş bilançolar ve gelir tabloları veya Teklif 
Sahibinin ülkesindeki kanunlarda istenmemesi halinde, İşveren tarafından kabul edilebilir diğer 
mali tablolar) ve ayrıca son 5 mali yıla ait yeminli mali müşavir raporu sunulacak olup, raporun 
Teklif Sahibinin mali durumunun sağlamlığını göstermesi ve uzun vadeli karlılığını göstermesi 
gerekir. 

7. Teklif Sahibi, İşlerin yeterli şekilde tamamlanması için uygun deneyime sahip gerekli 
sayıda kilit personeli ve gerekli tüm ekipmanları sağlayacaktır. 

Tüm firmalar İhaleye katılmaya davet edilmektedir. Ortak Girişimler için Teklif Sahibi, 
Ortak Girişim Beyannamesi'ni sunacak ve İhale Dokümanlarında bulunan yeterlilik kriterlerini, 
diğer belgeleri ve koşulları karşılayacaktır. 

İlgilenen uygun İstekliler, aşağıda verilen İşverenin adresinden İhale Dokümanları 
hakkında daha fazla bilgi alabilir ve İhale Dokümanlarını inceleyebilir. 

İlgili: Kaya GÜLSAY 
BUSKİ Genel Müdürlüğü 4.Kat, Acemler 16190 Osmangazi / Bursa, Türkiye  
Tel: +90 224 270 27 37 
Faks: +90 224 233 95 73 
E-posta: kgulsay@buski.gov.tr 
Web sitesi: www.buski.gov.tr 
İhaleye katılmak isteyen Teklif Sahipleri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü` nün aşağıda belirtilen hesap numarasına, Sözleşme numarasını KAP- 2- BRS- W04 
belirterek yatıracakları geri iadesi mümkün olmayan İki yüz elli (250 ) TL karşılığında (KDV dahil) 
İhale dökümanlarını satın alabilirler. 

Banka Adı: TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş 
Şube Adı : Uludağ Ticari Şubesi 
IBAN No : TR28 0001 2009 6280 0045 0000 01 
Talep üzerine, havale belgesinin fakslı bir kopyasına karşılık, daha önce kendi ülkesinde 

Teklif Sahibi tarafından sipariş edilmişse, İhale Dokümanları kurye servisi tarafından gönderilebilir. 
Borçlanıcı, böyle bir durumda teslimattan sorumlu değildir. 

Teklifler, Teklif açılma tarihinden sonraki 120 takvim günü boyunca geçerli olacaktır. 
Teklif Sahipleri teklifleri ile birlikte Geçici Teminat Mektubu sunacaklardır. Geçici Teminat 

Mektubu tutarı teklif edilen tutarın en az yüzde üçü (% 3)' ünden az olmamak üzere Teklif Sahibi 
tarafından belirlenecektir. 

Tüm teklifler, aşağıdaki adreste 01.07.2021 ve 14:00’a (yerel saat) kadar "Karacabey İlçesi 
Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi” için Teklif ibaresini içeren kapalı zarflarda teslim 
edilmelidir: 

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Ticaret İşleri Daire Başkanlığı Acemler 16190 Osmangazi / 
Bursa, Türkiye. 

Tel: +90 224 270 27 37 
Faks: +90 224 233 95 73 
Teklifler, katılmayı tercih eden İsteklilerin temsilcilerinin huzurunda derhal açılacaktır. Geç 

teklifler reddedilecek ve açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. Bu tedarik, 
https://www.eib.org/tr/publications/guide-to-procurement.htm bağlantısını izleyerek erişilebilen EIB 
ihale Rehberi uyarınca açık prosedürü izler. 4237/1-1 


