
 

İHALE İLANI 

 
ASO 2. VE 3. OSB  

İLAVE ALANDA (2. ETAP) YER ALACAK YOLLARIN ALTYAPI (HER CİNS MAKİNE İLE TESVİYE) YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE VE 

PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.  

İHALEYE İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLER AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR. 

 

İlan Süresi : 10 gün 

1-İdarenin   

 a) Adresi : ASO 2. ve 3. OSB Bölge Müdürlüğü Eskişehir Yolu 42. Km. Alcı OSB Mah. 2010. Cad. No:7 
Sincan/Ankara 

b) Telefon numarası : 0312 641 41 41/Dahili 135-139 GSM: 0530 144 80 07 (A. Erkan ÖZKAN) 
c) Elektronik posta adresi  : bilgi@aso2osb.org.tr  
ç) KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) : aso2ve3osb@hs02.kep.tr 

d) İhale dokümanının görüleceği ve satın alınacağı yer : ASO 2. ve 3.OSB Bölge Müdürlüğü 

e) İhale dokümanının satın alma fiyatı   : 5.000.-TL. (BeşBinTürkLirası) 

 f) İstekli zarflarının teslim edileceği tarih, saat ve yer. : 
10.02.2023 tarihinde saat 10:00‘ a kadar ASO 2. ve 3. OSB Bölge Müdürlüğüne elden teslim 

edilecektir. 

2-İhale konusu yapım işinin   

 a) Niteliği, türü : HER CİNS VE HER KLASTAKİ ZEMİNDE, HER CİNS MAKİNE İLE (PATLATMA DAHİL) 
TESVİYE YAPILMASI (Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (patlatma dahil, serbest 

kazı), şantiye içi nakliyesi(saha içi), serilmesi, sulanması ve sıkıştırılması- sahada bulunan nebati veya 
dolguya uygun olmayan toprak malzemenin saha dışında (5000 metreye kadar) OSB tarafından 

belirlenen alanlara nakledilmesi ve serilmesi, her cins ve klastaki reglaj yapılması- %100) 

 b) Miktarı : 12.477.973,08 m³ 
 c) Yapılacağı yer : Ankara İli Sincan İlçesi ASO 2. ve 3. OSB İlave Alanı 
 ç) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7(yedi) takvim günü içerisinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanılacaktır. 

 d) İşin süresi : Yer teslim tarihinden itibaren 540 ( beşyüz kırk )  takvim günüdür. İhale katılımcılarının ihale 

dosyasına sunacakları iş bitirme planlarında sözleşme konusu işi daha kısa sürede bitireceklerini 
taahhüt etmeleri halinde bu durumda İdare tarafından en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate 

alınabilir. 

3-İhalenin   

 a) Yapılacağı yer : ASO 2. ve 3. OSB Bölge Müdürlüğü Eskişehir Yolu 42. Km. Alcı OSB Mah. 2010. Cad. No:7 
Sincan/Ankara ( ASO 2. ve 3. OSB Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu) 

 b) Ön yeterlilik (dış zarfların açılması) 

: 

10.02.2023 – 11:00 

 c) İhale Tarihi ve saati (iç zarfların açılması) : 10.02.2023 – 14:00 

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, 
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 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, 

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.( 4.000.000,00 TL’den az olmamak şartıyla, Banka Mektubu ya da Nakit Ödeme Belgesi) 
4.1.5.İçeriği İdari Şartnamede belirlenen iş deneyim belgesi,  

4.1.6. İstekli veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri 09.02.2023 tarihi saat 16:00’ ya kadar, mesai saatleri içerisinde İdarenin gözetimi ve onayında görecek ve yer 

görme belgesini İdare ile karşılıklı onaylayacaktır. 
4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilebilir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

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

İş deneyim belgeleri; Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgelerdir.  

4.3.Teknik Personel taahhütnamesi:  

En az 10 yıl mesleki tecrübesi olup benzer işlerde görev almış 1 adet şantiye şefi (İnşaat Mühendisi) ; yine en az 5 yıl mesleki tecrübesi olup, benzeri işlerde görev 
almış 1 adet inşaat teknikeri, 1 adet harita mühendisi, yeteri kadar harita teknikeri ve topoğraf işyerinde devamlı olarak bulundurulacaktır. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Bu ihalede benzer iş olarak “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” kapsamındaki A-XVIII grubu işler (Altyapı İnşaatları kapsamında yapılan kazı ve/veya 

dolgu yapım işleri). 
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenmeyecektir. Tekliflerin değerlendirilmesinde isteklinin; makine ve araç parkı, iş deneyimi, 

işin kapsam ve teknik özellikleri vb. işle ilgili diğer kriterler dikkate alınacaktır. Belirlenen işin süresinden daha az sürede tamamlanmasına ilişkin olarak istekliler 
tarafından teklif sunulduğu takdirde bu durum ayrıca değerlendirilebilecektir. 

6-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve satın alınabilir. İhale ücreti ASO 2. ve 3. Organize Sanayi 

Bölgesi adına; 
 

HALK BANKASI,  

BAŞKENT OSB ŞUBESİ/ANKARA 
HESAP NO: 16100013 

IBAN : TR29 0001 2001 5350 0016 1000 13 

numaralı hesaba yatırılacaktır.    
 

mailto:bilgi@aso2osb.org.tr


 

7-Teklif dosyaları, 10.02.2023 tarih Cuma günü saat 10:00’a kadar ASO 2. ve 3. OSB Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilecektir.   
8-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim 

fiyat şeklinde verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale bırakılan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
9-İstekliler 4.000.000,00 TL’den az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatın geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

10-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
11- Kesin Teminat: Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenmiştir. (Teklif edilen fiyatın % 3’ünden az olmamak şartıyla) 

12- İhalenin ertelenmesi ve iptaline ilişkin hususlar ihale dokümanı içinde bulunan İdari Şartnamede ayrıntılı olarak belirlenmiştir. 


