
ISPARTA ŞEHİR HASTANESİNE SOĞUK ODA YAPIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Isparta İl Sağlık Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2022/1299437 
İşin Adı : Soğuk Oda Yapımı İşi 
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü 
1- İdarenin 
a) Adresi : Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:70 ISPARTA 

32100 
b) Telefon ve faks numarası : 2462134400 - 2462184026 
c) Elektronik posta adresi : sh32.satinalma@saglik.gov.tr 
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi : https://ispartasehir.saglik.gov.tr/ 
2- İhale Konusu Yapım İşinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Soğuk Oda Yapım İşi 
b) Yapılacağı Yer : Isparta Şehir Hastanesi 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün 

içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre 
yer teslimi yapılarak işe başlanır. 

ç) İşin süresi : Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden 
itibaren 30 (Otuz) gün içinde tamamlayarak geçici kabule 
hazır hale getirmek zorundadır. 

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin: 
a) Yapılacağı yer : Isparta Şehir Hastanesi 
b) Tarihi ve saati : 05.01.2023 - 10:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 
“Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri 
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

beyan etmeleri gerekmektedir. 
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 
1) (Mülga: 20/06/2021-31517 R.G./5.md.; yürürlük: 19/08/2021) 
2) Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile, ilgisine göre, ortaklar ve 

ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler sunulur. 
b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar. 

ç) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği ilgili uygulama 
yönetmeliklerinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

 



d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname. 

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, teklif mektubu standart formu ekinde yer alan iş 
ortaklığı beyannamesi, 

f)  Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

g) Bu madde boş bırakılmıştır. 
ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya 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 şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha 
fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 
ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge, 

ı) Bu bent boş bırakılmıştır. 
i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 
inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu 
ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge 

7.1.2. Bu ihalede, istenen belgeler yerine yeterlik sertifikası sunulamaz. 
7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan 

belgelere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı beyan edilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı 
tarafından, iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile 
ve yönetime yetkili olan/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak ilgisine 
göre (ğ) ve (h) bendindeki belgeye ilişkin bilgileri de beyan etmek zorundadır. Kanun 
kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen 
iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 
7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler 

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

 



7.5.1. 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; 

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, 
b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk 

sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen, 
c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden 

geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine 
ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, 

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden 
geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine 
ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında 
denetlenen ya da yönetilen, 

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 
bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl 
içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. 
İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer 
işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer 
ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. 
Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 
kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim 
belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara 
göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın 
kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur. 

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu şartnamenin 7 nci maddesi 
dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: 

{Belirtilmemiştir} 
7.5.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin 

değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz. 
7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 
Kamu İhale Kurumu'nun Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer 

İşlere Dair Tebliğ'inde ( Resmi Gazete Sayısı: 27961, Resmi Gazete Tarihi 11.06.2011) yer alan 
(C) SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT ana başlığı altında bulunan C/I-/II GRUP tesisat 
işleri ve (D) ELEKTRİK İŞLERİ ana başlığı altında bulunan D/I-II-III-IV GRUP tesisat işleri. 

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: 
Mühendislik Fakültesi Makine ve Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 

mezunu olan elemanların diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır. Mezuniyet belgelerinin 
iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan 
fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi 
sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.” 

 14914/1-1 

 


