KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI
YENİ HİZMET BİNASI YAPIM İHALESİ İLANI

1. İşverenin;
a) Adı: Karabük Ticaret ve Sanayi Odası
b) Adresi: Hürriyet Caddesi No: 58 / 1 Merkez / KARABÜK
c) Telefon-Faks Numarası: 0370 424 16 30 – 0370 412 04 84
d) Elektronik Posta Adresi: tso@karabuktso.org.tr
2. İhale konusu yapım işlerinin;
a) İhale Tarihi: 22 / 02 / 2021, Teklif Dosyası Son Teslim Tarih ve Saati: 19 / 02 /2021 17: 00
b) Niteliği ve Türü: Karabük Ticaret Ve Sanayi Odası Yeni Hizmet Binasının şartname ekinde yer alan mimari ve tüm
uygulama projeleri(statik, mekanik, elektrik), teknik şartnameler, talimatlar, standartlar ve yönetmeliklere uygun
olarak yapılması ve gerekli tüm izin ve evraklar ile iskân ruhsatının alınmasının anahtar teslim götürü bedel içerisinde
koordineli biçimde yapımı işidir
c) İnşaatın Yapılacağı Yer: Karabük İli, Merkez İlçe, Bayır Mah. 154 Ada no, 151 Parsel
d) İşin Süresi: İşin süresi, yapı ruhsat tarihinden itibaren 12 aydır.
e) Proje dokümanları ve ihale şartnameleri Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası’nda
19 / 02 / 2021 mesai bitimine kadar görülüp inceleme yapılabilir, ancak ihaleye teklif vereceklerin ihale dokümanlarını
satın alması zorunludur.
f) İhaleye iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak teklif verilemeyecektir.
3. İhale dokümanı ve projeler Karabük TSO’dan 08 Şubat 2021 mesai bitimine kadar ihale dosyası için 1.000 TL karşılığı
temin edilebilir.
4. İhale, ihale şartlarına uygun olarak 22 Şubat 2021 Pazartesi günü Hürriyet Caddesi No: 58 / 1 Merkez / KARABÜK
adresindeki merkezimizde; Saat: 17:00’da gerçekleştirilecektir. İhale, ihale şartlarına uygun olarak kapalı teklif
usulüyle gerçekleşecektir.
5. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa
ve ilgili mevzuata tabi değildir. Oda, teklif verme tarihini herhangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe
ertelemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği şekilde pazarlık yapmakta, sözleşmenin imzalanmasından önce
herhangi bir aşamada iptal etmek hususunda serbesttir.
6. İhaleye sadece Karabük ilimizdeki Ticaret ve Sanayi Odası üyesi (en az 2 yıl) olan firmalar katılabilir.
İş kapsamı: Karabük Ticaret Ve Sanayi Odası Yeni Hizmet Binasının şartname ekinde yer alan mimari ve tüm uygulama
projeleri(statik, mekanik, elektrik), teknik şartnameler, talimatlar, standartlar ve yönetmeliklere uygun olarak
yapılması ve gerekli tüm izin ve evraklar ile iskân ruhsatının alınmasının anahtar teslim götürü bedel içerisinde
koordineli biçimde yapımı işi öngörülmektedir. İşin süresi, yapı ruhsat tarihinden itibaren 12 aydır. Yüklenici şantiyede
devamlı bir şantiye şefi ( İnşaat Mühendisi, 5 yıl deneyimli )bulunduracaktır. İsteklilerin, mimari hizmet sınıfı 4B sınıfı
(üst yapı bina işi) en az 10.000,00 m2 betonarme yeni bina inşaatı (alan hesaplamalarında kapalı alan toplamı dikkate
alınacaktır) ve bu ihalede benzer iş olarak: 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 15.07.2011
tarihinde yürürlüğe giren Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan B/II Grubu 20.000.000,00 TL’den az
olmamak üzere yukarıda sayılan şartlara uygun tek bir sözleşmeye bağlı işini/işlerini ana yüklenici olarak,
şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olduğunu gösterir iş deneyim belgesi sunmaları
zorunludur. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununa ve ilgili mevzuata tabi değildir.

