
KAT KARSILIĞI İNŞAAT İKMAL YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Çanakkale İli Lapseki Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi Panayır Caddesi 359 Ada 4 Parselde 

bulunan  taşınmazın kat karşılığı ikmal yapım işi 16/12/2021 tarih ve 109 sayılı Encümen 
kararıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif (arttırma) usulü 
kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır. 

İli : Çanakkale 
İlçesi : Lapseki 
Mahallesi : Cumhuriyet Mahallesi 
Vasfı : Arsa 
Ada No : 359 
Parsel No : 4 
İşin Tahmin Edilen Bedeli : 29.468.848,00 TL 
Geçici Teminat (%3) :      884.065,44 TL 
İhale Döküman Bedeli :        10.000,00 TL 
İhale Tarih ve Saati :  07/01/2022 – 11:00 
1. Bu işin Tahmini Edilen Bedeli 29.468.848,00 TL ((Yirmi dokuz milyon dört yüz altmış 

sekiz bin sekiz yüz kırk sekiz Türk Lirası)’dır. İhaleye katılacaklar Muhammen bedelin %3’ü 
oranında 884.065,44 TL (sekiz yüz seksen dört bin altmış beş Türk Lirası Kırk Dört Kuruş) geçici 
teminat vereceklerdir. 

2. İhale 07/01/2022 Cuma günü saat 11.00’da Cumhuriyet Mah. Çanakkale Caddesi  
NO:2/A Lapseki /Çanakkale adresindeki Lapseki Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda  
yapılacaktır. 

3. İhale Şartnamesi ile ilgili diğer evraklar Cumhuriyet Mah. Çanakkale Caddesi  NO:2/A  
Lapseki /Çanakkale adresinde bulunan Fen İşleri Müdürlüğünde 10:00-16:00 saatleri arasında 
görülebilir. 

4. İhaleye sunulacak teklifler bağımsız bölüm ve süre olarak verilecektir. Teklifler, 
İdarece ihale şartnamesinde istenen asgari bağımsız bölümler ve azami 900 gün süre üzerinden 
başlayacak olup asgari bu oran üzerinden yapılacaktır. İhaleyi kazanan firma isteklilerin teklif 
edecekleri oran üzerinden değerlendirme yapılarak belirlenecektir. 

5. İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında 
sunmaları zorunludur. 

5.1) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi 
vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 

5.2) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

5.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

5.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

 



5.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

5.3.1 Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

5.3.2 Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

5.4. İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

5.5. Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 
yatırıldığına dair makbuz, 

5.6. İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 
Beyannamesi(Ek:3) 

5.7. Tahmin edilen bedelin %10' u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat 
kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans 
mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil-
düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

5.8. İş deneyimi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre 
en az (D) grubu müteahhitlik karnesine sahip olduğunun gösterir belge, 

5.9. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge, 

5.10. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye 
genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya 
aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

5.11. İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 
Yasaklılık Durum Formu (Ek:5), 

5.12. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 
Formu (Ek:6), 

5.13. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
5.14. İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, 

İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. 
6. İhale dokümanları 10.000,00 TL (On Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, Cumhuriyet 

Mahallesi. Çanakkale Caddesi  NO:2/A  Lapseki /Çanakkale adresinde bulunan Fen İşleri 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. 

7. İhaleye ilişkin teklifler 07/01/2022 Cuma Günü Saat 11:00 kadar Cumhuriyet Mah. 
Çanakkale Caddesi  NO:2/A  Lapseki /Çanakkale adresinde bulunan Fen İşleri Müdürlüğüne 
teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilecek teklifler kabul edilmeyecektir. 

8. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 
serbesttir. 

İlan olunur. 12926/1-1 

 


