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K0TAHVAALTlNTA~ 

ZAFEROSB 
KUT AHY A AL TINT AS ZAFER ORGANiZE SANA Yi BOLGESi I.ET AP 

KM <;:ELiK VE 8,9 KM PE DOGALGAZ HATTI, 2 ADET BOLGE REGULATORU iLE 
BiRLiKTE 9,5 KM FiBER OPTiK KABLO <;:EKiLMESi iSi 

5,1 

iHALE iLANI 

A91k eksiltme usulii ile ihale edilecektir. ihaleye ili~in ayrmllh bilgiler a§ag1da yer almaktadir. 

ihale Kay1t Numaras1 : 2022/04 

1-idarenin 

a) Adresi : Kiitahya Altmta§ Zafer OSB Miidiirliigii 
Yenidogan Mahallesi, Dumlupmar Bulvan (ii bzel idaresi) 
No:! I I/ KOTAHYA 

b) Telefon ve faks numaras1 : 0 274 223 63 33 - 0 274 271 34 80 

c) Elektronik Posta ve KEP Adresi: info@zaferosb.com.tr altintaszaferosb@hsOl .kep.tr 
2-ihale konusu yap1m i~inin 

a) Niteligi, tiirii ve miktar1 

b) Y ap1lacag1 yer 

c) i§e ba§lama tarihi 

v) i§in siiresi 
3- lhalenin 

a) Yapdacag1 yer 

: Zafer Organize Sanayi BO!gesi 1.etap yakla~1k 5,1 km velik ve 8,9 
km PE dogalgaz hatti, 2 adet biilge regiilatiirii yap1m1 ile birlikte 
9,25 km fiber optik kablo ~ekilmesi i~i. 

: Kiitahya iii Altmta§ il9esi, Zafer OSB sahas1 i9i 

: Sozle§menin imzaland1g1 tarihten itibaren 5(be~) giin i9inde yer teslimi 
yap1larak i§e ba§lanacaktir. 

: Yer tesliminden itibaren 150(Yiiz Elli) takvim giiniidiir. 

:Kiitahya Valiligi-Toplanl! Salonu (4.kat) 

b) Tarihi ve saati : 31Mart2022 Per§embe Saat: 15:30 
4. ihaleye kattlabilme ~artlar1 ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 
4.1. ihaleye kat1lma §artlan ve istenilen belgeler 
4.1.1. Mevzual! geregi kay1th oldugu Ticaret ve/veya Sanayi Odas1 ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas1 veya 
ilgili Meslek Odas1 Belgesi 
4.1.1.1. Ger9ek ki§i olmas1 halinde, kay1th oldugu ticaret ve/veya sanayi odasmdan ya da esnafve sanatkiir 
odasmdan veya ilgili meslek odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin i9inde bulundugu ydda almm1§, odaya 
kay1th oldugunu giisterir beige. 
4.1.1.2. Tiizel ki§i olmas1 halinde, ilgili mevzuali geregi kay1th bulundugu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin i9inde bulundugu y1lda ahnm1§, tiizel ki§iligin odaya ka)'lth oldugunu 
giisterir beige, 
4.1.2. Teklifvermeye yetkili oldugunu giisteren imza Beyannamesi veya imza Sirkiileri 

4.1.2.1. Ger9ek ki§i olmas1 halinde, noter tasdikli imza beyannamesi 
4.1.2.2. Tiizel ki§i olmas1 halinde, ilgisine gore tiizel ki§iligin ortaklan, iiyeleri veya kuruculan ile tiizel 
ki§iligin yonetimindeki giirevlileri belirten son durumu giisterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamammm bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas1 halinde, bu bilgilerin tiimiinii gostennek iizere ilgili 
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan giisteren belgeler ile tiizel ki§iligin noter tasdikli imza sirkiileri 
4.1.3. Sekli ve i9erigi idari Sartnamede belirlenen teklif mektubu 
4.1.4. Sekli ve i9erigi idari Sartnamede belirlenen ge9ici teminat 
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4.1.5. ihale konusu i~te idarenin onay1 ile alt ytiklenici 9ah~tmlabilir. Ancak i~in tarnam1 alt ytiklenicilere 
yaptmlamaz. 
4.1.6 Tiizel ki~i tarafmdan i~ deneyimi gostermek iizere sunulan belgenin, tiizel ki~iligin yansmdan fazla 
hissesine sahip ortagma ait olmas1 halinde, ticaret ve sanayi odas1/ticaret odas1 biinyesinde bulunan ticaret 
sicil memurluklar1 veya serbest muhasebeci, yeminli mali mii~avir ya da serbest muhasebeci mali mii~avir 
tarafmdan ilk ilan tarihinden sonra diizenlenen ve diizenlendigi tarihten geriye dogru son bir y1ldJr kesintisiz 
olarak bu ~artm korundugunu gosteren beige. 
4.1.7. istekli firmalann ihaleye ka!ihm i9in T.C. Enerji Piyasas1 Diizenleme "Yap1m" faaliyeti konulannda 
Mekanik ve in~aat kategorilerini kapsayan giincel vizesi olan EPDK Yap1m Hizmet Sertifikasma (in~aat, 
Mckanik vc Elektrik/Elektronik) sabip olmas1 ve teklifleri ile birlikte sunmas1 gereklidir. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterlige ili~kin belgeler ve bu belgelerin ta~1mas1 gereken kriterler: 

4.2.1. isteklinin 2020 ve 2021 y1lsonu beyannarneleri, YMM veya SMMM ka~eli olmahdJr. 
4.2.2. Vergi Levhas1 sureti. istekli son 3 y1l i9inde zarar beyan etmemi~ olmahd1r. 
4.2.3. Vergi Dairesinden ahnacak olan Borcu Yoktur Yaz1s1 ibraz edilmelidir. 
4.2.4 2021 Y1lhk Cirosu Min. 5.000.000 TL olmas1 gerekmektedir.(KDV Dahil) 
4.2.5 Sgk ve vergi borcu olanlar ihaleye kalllamazlar, verdikleri teklifler ge9ersiz kabul edilecektir.(ilgili 
donemde tabakkuk edilmi~ bor9lar ve yap1land1rmada olanlar istisnadJr) 
4.2.6. Kamu ihalelerinden Yasakh Olmad1gma Dair Taahhiitnarne. 
4.2.7. iflas veya Konkordato ilan Etmedigine Dair ve Son 5 Y1l i9inde Mesleki Su9tan Dolay1 Hiikiim 
Giymedigine Dair Taahhiitname 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterlige ili~kin belgeler ve bu belgelerin ta~1mas1 gereken kriterler: 
4.3.1 isteklilerden sozle~me siiresi boyunca i~ ba~mda 
a. I adet in~aat veya Makine Miihendisi (en az 5 y1l benzer i~lerde mesleki deneyime sahip ), 
b. 1 Adet Topograf (en az 3 y1l saha 6!9iim i~lerinde mesleki deneyime sabip) 
c. 1 Adet F ormen (en az 3 y1l benzer i~lerde mesleki deneyime sahip) 
bulundurmas1 zorunludur. 

4.3.2. i~ deneyim belgeleri: 

Son be~ y1l i9inde Belediyeler, ii Ozel idaresi, Y atmm izleme Koordinasyon Ba~kanhg1, BOT AS, 
Dogalgaz Dag1lim Sirketleri ve Organize Sanayi Bolge Miidiirliiklerine bedel i9eren bir sozle~me 
kapsarnmda "Celik Hat Y ap1m1" konusunda taabhiit edilen ihale konusu i~ veya benzer i~lere ili~kin 
olarak; taahhiit edilen ve teklif edilen bedelin %35 oranmdan az olmamak iizere ihale konusu i~ veya 
benzer i~lere ili~kin i~ deneyimini gosteren belgeler. 
i~ dencyim bclgesi olarak diploma degerlendirmeyc ahnmayacaktlr. 
5. Bu ihalede ekonomik a91dan en avantajh teklif, teklif edilen fiyatlann en dii~iik olam olmakla birlikte; 
i~in istenilen kalite standartlarmda ve en uygun ko~ullarda yap1lmas1dJr. 
6. ihaleye sadece yerli istekliler ka!ilabilecektir. 
7. ihale dokiimanmm goriilmesi ve satm almmas1: 
7.1. ihale dokiiman1, idarenin adresinde goriilebilir ve 400 TL (Dort Yiiz Tiirk Liras1-KDV 
Dahil) kar~1hg1 Kiitahya Altmta~ Zafer OSB Miidiirliigii Banka Hesap Numaras1: Halk Bankasi Kiitahya 
Subesi IBAN: TR09 000120095270 0016 0005 64 hesabma yalirmalar1 ve 6demeye ili~kin dekont ile 
birlikte ba~vurmalan halinde Kiitabya Altmta~ Zafer Organize Sanayi Bolgesi Miidiirliigii Y enidogan Mh 
Dumlupmar Bulvan No: 111 
(ii Ozel idaresi) - KUTAHY A adresinden alabilirler. 
7.2. ihaleye teklifverecek olanlann ihale dokiimanm1 satm almalan zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Altmta~ Zafer Organize Sanayi Bolgesi Miidiirliigii Yenidogan Mh 
Dumlupmar Bulvan No:l 11 (ii Ozel idaresi) KUTAHYA adresine elden teslim edilebilecegi gibi, aym 
adrese iadeli taabhiitlii posta vas1tas1yla da gonderilebilir. 
9. istekliler tekliflerini, anahtar teslimi gotiirii bedel iizerinden verecektir. ihale sonucu, iizerine ihale 
yap1lan istekliyle anahtar teslimi gotiirii bedel sozle~me imzalanacakt1r. Bu ihalede, i~in tamam1 i9in teklif 
verilecektir. 

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'iinden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda ge9ici 
teminat vereceklerdir. 
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11. Verilen tekliflerin ge9erlilik siiresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvirn giiniidiir. 
12. Konsorsiyurn olarak teklifverilrnez. 
13. Diger hususlar: 
13.1. i§ bu Gene! Ko§ullarda ve siizle§rnenin diger baglay1c1 belgelerinde, siizle§rnenin irnzalanrnas1 ve ifas1 
a§arnalannda ortaya 91kabilecek ve kar§1hgmda ilgili belgelerde hiikiirn bulunrnayan hallerde, ilgisine gore 
Karnu ihale Mevzuatmm, EPDK, c;::iNiGAZ, iller Bankasi, BOTAS' m ma!, hizrnet ve yap1rn i§lerine ili§kin 
Tip Siizle§rnelerindeki hiikiirnler ve hukuki referanslan k1yasen uygulamr. 
13.2. Kiitahya Altmta§ Zafer Organize Sanayi Biilgesi Miidiirliigu Karnu ihale Kanunu'na tabi degildir. 
Ancak gerekli hallerde 4 734 say1h kanundan faydalanabilir. 
13 .3. Bu i§ iv in diizenlenecek hakkedi§ler OSB Miidiirliigu ve ii bzel idaresinin teknik denetirni sonras1 
onayma rniiteakip, OSB tarafmdan yiiklenici firmaya iidenecektir. Oderne detaylar1 siizle§rnede belirtilrni§tir. 
13.4. OSB darnga vergisinden rnuaf olup, firma siizle§rneden kaynakh darnga vergisinin kendi k1srnma gelen 
rniktar1 vergi dairesi rniidiirliigiine yatJracak ve dekontu OSB 'ye sunacak!Jr. 
13.5 OSB altyap1 projeleri (yol, a!Jksu, ternizsu, yagrnursuyu vb) yiikleniciye teslirn edilecek olup, yiiklenici 
altyap1 projelerine gore giizergahm1 belirleyip 9ah§rna yaprnakla yiikliirndiir. 
13.6 Bu i§e ili§kin olarak SGK nezdine yiiklenici tarafmdan i§yeri dosyas1 avilacak olup, i§in bitirninde 
ili§iksiz belgesi talep edilecektir. 
13. 7. Hakkedi§lerin diizenlenrnesi, tahakkuku, yapJ!acak kesintiler ve iidenrnesine ili§kin hiikiirnler siizle§rne 
tasar1smda yer ahr. 
13.8. Dogalgaz vana gruplan vb. ekiprnanlann OSB 'nin, kontrolii ve giivenligi altmdaki bir alana indirilrnesi 
halinde %50 oranmda ihrazat bedeli yiikleniciye iidenecektir. Oderneye ili§kin terninat rnektubu almrnas1 
OSB yiinetirninin tasarrufundadJr. 
13.9. Banka terninat rnektubu kar§1hg1 ihale bedelinin %15' i oranmda avans verilebilir. 
13.10 Yiiklenici siizle§rne irnzalanrnasma rniiteakip 3 i§ giinii iyinde i§ prograrnm1 idareye sunacaktJr. 
13 .11. OSB iyerisinde bulunan veya projede yap1lacak altyap1ya uygun olarak giizergahta belirlenip 9ah§rna 
yapilacak olup OSB iyerisinde bulunan alt yap1 hatlan ve ii9iincii ki§ilere ait rnallara verilecek zarar ve 
ziyanlardan yiiklenici sorurnludur. 
13.12. Sartnarne ve ke§iflerde belirtilrneyen detaylarda BOTAS, EPDK, c;::iNiGAZ ve Yap1rn i§leri Gene! 
§arlnarneleri iinceliklidir. 
13.13. Organize Sanayi Biilgesi yap1rn i§lerinde KDV rnuafiyeti bulunrnaktad1r. KDV s1fJr olarak fatura 
diizenlenecektir. 
13.14. Sadece ('elik dogalgaz borulan OSB Miidiirlilgii tarafmdan tedarik edilecek ve OSB sahas1 
i9erisindeki Miidiirliik §antiyesine indirilecektir. Yiiklenici borulan OSB §antiyesinden, giizergaha kendi 
irnkanlar1 ile sevk edecektir. ihale kapsarnmda tiirn rnalzerneleri yiiklenici satm alacaklir. 
13.15. i§e ait tiirn kaz1 ve dolgu i§leri yiikleniciye aittir. 
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