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4.3"1. İş deneyim belğeleıi]

son on bes yll içınrie bı:ıjei iç*:ı;] a:ı ğczloşlıe kapıarı;ııda::]İi]!]üt edi|en !e ae kiiİ ğdlien i-ıcoelin %

50 öİğ|llı]daİ az oiiıramak aiİ*lö aıaiü kcntisı iş veya bş]]zei ]şiorğ iii§kiı i$.j*İğiliminigostği,en
bğ|qalşı.

4.3.2. Makan9. teçhizaİ ve diğ*r ğkİpmana ilişkin belgeler

isteklinin kendİ malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kİiterine yönelik
belgeıerin de başvuru veya teklif kapsamlnda sunulmasl zorunludur. Adayın ve isteklinin
ıhalenin ilk ilan veya davet tarihi itibariyle kendi mak olan ıesis, makine, teçhİzat ve diğer
ekipman; ruhsat, demirbaş Ve .moıtisman defterinde kayltıl o|duğuna dair noter tespit
tutanağt ya da yominli mali müşaviİ raporu Veya sğİbe§t muhasebeci mali müşavir ve mali
müşaviİ raporu ilo tĞvsik ediıir. Geçici ithal ile getirilmiş veya finanğal kiraIama yo|uyla

ediniımiş te3is, makine, teçhizat ve okipmanın, kiıa §özıeşmesinin sunulrnası ve ihalenin iIk

ilan veya davet tarihine kadar otan kiraıaİlnln ödendiğinin belgelenmesi şartl ile adayın
isteklinin kendi malı sayılır. iş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortaklarln bİıi

a birka ı taİaflndan sağlanır.

Çeşidi

FiNiŞER En az 2008 model (Kendi
malı)

TOPRAK SiLiNDiRi- En az 2008
model (Kendi Malı)

LASTİK TEKERLEKLi VABiL
SiLiNDİR- En aZ 2008 ıırodel (Kendi
Malı)

ASFALT PLENTİ - ( Kendi Mall)

KAMYON [n az f () l 5 nıııde l

Adedi Kapasitesi

Elektronik Dııl,argalı (llüıhsatü iI€

sunulacak.)

8-12 ton statik ağlrlı_ğında (Ruhsatü

ile sunulaçak.)

20 ton statik ağırhğlnda (Ruhsatı ile
sunulacak.)

I 2.10 ton,/saat kapasitcli

l] Azami yük ağırlığı 32000 kg ve üzeı,|

(Ruhsatı ile sunulacak.)

4.ıt.Bu ihaıede benzer iş olarak kabul edilecğk işleı ye benzğr işlere denk saylıacak
mühendisıik ve mimarlık bölümleri:

4,{.1" §u ihalede benzef iş oıarak kabul edileĞek iş|erl

Yapım İşleıinde Benzer İş Grüpiarı Li6t6sinin (A} Alt Yapı İşlerinden V.Grup Kaıayolu İşleri
(Aityapı+Üstyapı)

4.4.2. Benzer ıŞe Cjenk sayiiacak lıühendislik veya mimallk böiunıjeıi

İnşaat iiühendisliği

5.Ekonanik açldar] şr] aValrtaijj i3{|i{ İüVaiIa iril|;kte i:yşt dış]n.jaK] ıli,ışı,iıi::r,Ja çikkate alınaiax
beıirlen9cekiir
Ekonomik aÇldan en avantaİıı tğklif fıyatıa birıikte iiyat dl§ındakİ un§ullar da dikkate aılnarak
belirlenecektir,

A. Değeılendirme ,,teklif fiyatı,, iıe ,,kalite Ve teknik dğğer nitelık" olmak üzere iki kl§lmda
yapılacaktlr.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Tektif fiyatl puanlama§l 50 tam puan üzerinden yapllacaktlr. Geçeıli teklif yeren istekliler
arasındi teklif edilen en düŞük teklif fiyatı §ahibi istekli 50 puan alacak otup, diğer isteklilere ait
teklif puanlan; TP = {TFmın x 50} / TF formülü ile hesaplanacakt|r. Bu formüıde;
TP: Tekİif puanl,
TFmin: Ggçerli teklifler içindğn istğk|iler araslnda tekıif edilen en düşük tğkıif fiyah,
TF: isteklinin tektif fiyatı,
ifade edeı.

l

l

l



A.2. Katile ve ioknik <ieğer ıxiiğlik puar!laroa§f
Kalito ve tekııik dğğĞr nitğ'ik pııanlanı*sı §0 tarn puan iızçriıldğn yapı|aÇ*[ıtlr. Geçerıi tçklif

Vğrçn istekıi!ere ait kaıile ve toknik <ieğer niiolik puanla,,aa§üna lüOnı.İ İş kaİerılerİ aşağtdaki
rabıoda gö§teri|ıniştir.

İş Kaiemi No Fuanı

F Nü,1
F,§lü.2
r §v"J

1

§öz konu§ü iş kalernıeri iÇiİ i§tğkıiİğröğ tğkıif ğdilğn fiyĞt!anü; ayn, iş kalğnııerinin yaklaşık
maıiyett8ki bedsııerinin Ya&ü - Y"l2ü aralığında ı%8ü vğ %1?ü d.ahıİi keıın3ğl d!.-İrür,ıunda hğı ııir
iş ka"lerıİ için yukaİidaki tabloda yer aları çııanİar VĞrileğektir. i§teklilğrirı 

'ektifler' 
%üü - %1 2ü

aıa|ığı dışında kaİlyor§a iş kaİemleni iÇin puan aıama}racaklardır. Xalite ve teknik değeİ nİtelik
puanİ, heı biİ iş kalerni için Varilğn puanİaıın t*plamıdıı-
A.3. Topİam pı.ıaıı

Toplarn puan, tekli, fiyat ı]uğnI iİğ ka|ite Ve teknik dĞğtı,İİt*lik püanınln tçp|ğrnıd|r.
A-4" Fiyat dlşı ün§urlaf dİkkate alınarak değerlandirilrniş t*klif beıİeli

Fiyat dışı unsurlaı dikkate aİınarak dğğğİıendıriımiş tğkıif ıredeıi; trüTF * {ğTr X 100} l TTP
iorrnüıü iİe he§aplanaeaktİı,. Bu rOrıriğldei
rDTF: İ§tğkıinin fiyat d|şl un§ıl,,ıar dikkatğ allnaıak dğğerıendirilmiş iekIiİ bodelı.
ETFi Toplarn pıjanl erı yük§*k isağkıiyğ ait teİülif bedeli,
TTP: i§tekliııin top|am pııanı,
ifade edeı"
ğ. Ekonğı,nik açlda* en avğnaa.iıl tğkli'
Ekonömik açıdan tn avanlajiI takiii, fiyat dışı ı.insürlşı tiikkaae alınarak değoriendirilrzıİş teklif
bedelİ erı düşük o|an istekliye ail teklif bedeliıİir.


