
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 

Taksim Yerleşkesi A-B-C-D-E-F-G-H-I Bloklar Genel Yapım ve Onarım İşleri  

İstanbul Kent Üniversitesi, A-B-C-D-E-F-G-H-I Bloklar Genel Yapım ve Onarım İşleri, 

16.11.2018 tarihli, 30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları 

İhale Yönetmeliğinin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası: 202007001 

1 - İdarenin 

a) Adresi :  İstanbul Kent Üniversitesi, Cihangir Mahallesi, Sıraselviler Caddesi, No:71, 

34433 Beyoğlu İSTANBUL 

b) Telefon: 0212 610 10 10  

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@kent.edu.tr 

ç) İhale Dokümanın görülebileceği internet adresi: https://www.kent.edu.tr 

2 - İhalenin Konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çeşitli İnşaat, Mekanik Tesisat ve Elektrik Tesisatı Yapım İşler 

yapılacaktır.  

b) Yapılacağı Yer : İstanbul Kent Üniversitesi Taksim Yerleşkesi A-B-C-D-E-F-G-H-I 

Bloklar 

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 60 (altmış) gündür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : İstanbul Kent Üniversitesi, B Blok Satınalma ve Lojistik Direktörlüğü 

Cihangir Mahallesi, Sıraselviler Caddesi, No:71, 34433 Beyoğlu İSTANBUL 

b) Tarihi ve saati : 23.07.2020-10:00 

4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler:  

4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

4.1.1 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  

4.1.2 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.3 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 

bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile 

tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.4 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 



4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 

yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6  Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, 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 bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Vergi borcu yoktur yazısı. 

4.2.2. SGK borcu yoktur yazısı. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İhale konusu işin ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir 

sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak 

üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak 

mühendislik ve mimarlık bölümleri:  

 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

27961 sayılı ve 11.06.2011 tarihli Resmi Gazete`de yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş 

Grupları Tebliği'nin eki olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde Yer Alan;  (B) 

Üstyapı (Bina) İşleri başlığı altında yer alan III. Grup Bina İşleri alt bendi "BI ve BII grubu 

işlem dışındaki bina işleri"  benzeri iş olarak kabul edilecektir. 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 

Denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki üniversiteler ile ülke sınırları içerisindeki 

üniversitelerin mimarlık veya inşaat mühendisliği bölümünü bitirenlerin mezuniyet 

belgeleri/diplomaları ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılarak kabul edilecektir. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve teklif verilebilmesi için dokümanın 

satın alınması zorunludur. İhale Dokümanı, ihale numarası belirtilerek aşağıda gösterilen 

banka hesabına yatırılıp dekontu Satınalma Direktörlüğüne ibraz edilerek alınabilir. Doküman 

bedeli 250,00 TL’dir. İlgili banka hesabı: İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 

VAKIFBANK ETİLER ŞUBESİ TR39 0001 5001 5800 7306 1379 86.  

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Kent Üniversitesi Cihangir Mah. Sıraselviler 

Cad. No:71 Beyoğlu İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 



9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine 

bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

işin tamamı için teklif verilecektir.  

10. İsteklilerden geçici teminat alınmayacaktır. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.  

12. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez.  

13. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her 

türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene 

aittir. 


