DÜZELTME İLANI
Erzurum İli Aşkale Belediye Başkanlığından:
09.08.2021 tarih ve 31563 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Aşkale
Belediyesi Kat Karşılığı İnşaat Yapım ihalesi işinin 12.1., 12.2., 13. ve 14. maddeleri aşağıdaki
şekilde düzeltilmiştir.
“12.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir
sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş
deneyimini göstermek üzere, İlk ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde en az
10.000,00 m² alana sahip yapım işinin tamamlandığını ve en az 20 adet bağımsız bölümün Kat
Mülkiyet Tapularını almış olduğunu gösteren belge,
12.2. İsteklinin son 5 (beş) yılda yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya özel sektörde
sözleşme bedelinin en az %70 oranında gerçekleştirdiği, denetlediği veya yönettiği idarece
kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer bir iş (Benzer işlere ait tebliğ esas alınarak B
üst yapı (bina) grubu işlerin III. Grup işleri ve/veya A alt yapı grubu işlerin V. Grup işleri
kapsamaktadır.) ile ilgili olarak asgari iş deneyim tutarı 2021 yılı itibariyle 10.000.000,00 TL’den
az olmamak kaydı ile iş deneyim belgesinin aslını ya da noter tasdikli suretini ibraz etmek
zorunludur. Ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken ve pilot ortak asgari iş
deneyim tutarının en az %80’ini, yardımcı ortakların ise her biri asgari iş deneyim tutarının en az
%20’sini ibraz etmek zorundadır.
Ayrıca; Fakülte veya dengi okullardan konusunda en az 4 (dört) yıl lisans eğitimi almış
olmak inşaat Mühendisliği veya yapı mimarlığı dalındaki diplomalar, geçen her yıl için 4734
sayılı Kanunun 62/h. maddesinde belirtilen tutar kadar dikkate alınacaktır.
13. İsteklinin öz kaynaklarını gösterir bir önceki yıla ait bilançosunun ve iş hacmini
gösteren son üç yıllık cirosunun ilgili Vergi Dairesinden veya yeminli mali müşavir tarafından
tasdiktenmiş aslı veya noter tasdikli sureti.
14. Erzurum Aşkale Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %15’i
kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat
mektubu. 2886 sayılı Yasaya göre aranacaktır.”
İlan olunur.
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