
İHALE İLANI 

İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Nur-u Osmaniye Camii Dış Avlu Zemini 2020-2021 Yılı Uygulama 

(Restorasyon-Esaslı Onarım) işi, “Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları Ve Restorasyonları İle 

Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal Ve Hizmet Alımlarına Dair Usul Ve Esaslar 22. maddesine 

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2020/522636 

1 - İdarenin  

a) Adresi :Gümüşsuyu Mah.İnönü Caddesi No:2 Taksim-

Beyoğlu-İstanbul 

b) Telefon ve faks numarası :02122518810-02122436459 

c) Elektronik posta adresi :istanbul@vgm.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

ve satın alınacağı adres  

:Gümüşsuyu Mah.İnönü Caddesi No:2 Kat:5 İhale 

Bürosu Taksim-Beyoğlu-İstanbul 

2 - İhale konusu uygulama işinin;  

a) Niteliği, türü ve miktarı :Vakıf Kültür Varlığı Camii Dış Avlu Zemini  

b) Yapılacağı yer :İstanbul İli, Fatih İlçesi 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren                        

5 (Beş)  gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 365 (Üçyüzaltmışbeş) 

takvim günüdür 

3 - İhalenin;  

a) Yapılacağı yer :Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No:2 Kat:7 İhale 

Odası Taksim-Beyoğlu-İstanbul 

b) Tarihi ve saati :02.06.2020 saat:14.00 

 

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  

4.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından veya ilgili meslek 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.  

b)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

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.  

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.                                   

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat 

mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını 

gösteren makbuzlar. 



d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter 

onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş 

ortaklığı beyannamesi.     

g) 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. 

h)Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yeralan imalat kalemlerine ilişkin Birim Fiyat Tarifleri.  

i) İş Deneyim Belgesine esas Kesin veya son hak ediş raporu. 

 

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. İş deneyim belgesi olarak isteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre 

bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

olarak; ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan veya ilk 

sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen veya devam eden işlerde; 

ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en 

az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen veya ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i 

oranında denetlenen ya da yönetilen veya devredilen işlerde, devir öncesindeki veya 

sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, geçici 

kabulü yapılan işlere ilişkin istekli tarafından teklif edilen bedelin % 70'inden az olmamak üzere 

tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur.  

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer 

ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması 

zorunludur.  

  

4.3.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunun 6.maddesinde belirtilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat 

Varlıklarından 1.grup; tekke veya camii veya mescit veya türbe veya kilise veya 

kervansaray veya medrese veya hamam veya imaret taşınmazlarının; Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurlunun 05.11.1999 tarih ve Taşınmaz Kültür Varlıklarının 

Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarına dair 660 sayılı İlke Kararının “I-Müdahale 

Biçimleri” başlığı altındaki 2-b-Esaslı Onarım (Restorasyon) bendine “Yapının rölöveye 

dayanan restitüsyon ve /veya restorasyon projeleri ile diğer ilgili belgelerin içerikleri ve 

ölçekleri koruma kurulunca belirlenen müdahalelerine” göre  yapılan restorasyonları benzer iş 

olarak kabul edilecektir.  

         Gerçek kişilerin mezuniyet belgeleri kabul edilmeyecektir.                                        

5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6-İhale dokümanı; Gümüşsuyu Mah.İnönü Caddesi No:2 Taksim-Beyoğlu-İstanbul Vakıflar 

1.Bölge Müdürlüğü 5.Kat Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Bürosu adresinde 

görülebilir ve İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına şartname bedeli olarak Vakıfbank 

Taksim Şubesi nezdindeki TR94 0001 5001 5800 7309 6575 14 IBAN numaralı banka hesap 

numarasına, işin adı ile birlikte tüzel veya gerçek kişiliğin ünvanı ile vergi numarası belirtilmek 

suretiyle 250,00 (ikiyüzelli) TL.yatırılarak veya EFT yapılarak alınmış makbuz karşılığında 

aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların kendileri veya noter onaylı 



vekaletnameyi haiz yetkili temsilcileri ihale tarihinden en az üç gün önce (29.05.2020 günü 

mesai bitimine kadar) satın almaları zorunludur.  

7-Teklifler ihale saatine kadar ihalenin yapılacağı adrese verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8-İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

9-İstekliler teklif edilen bedelin %5 inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 

geçici teminat vereceklerdir. 

10-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır. 

11-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

12-İdare bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde serbesttir. 

 

Diğer Hususlar: 
-Birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemleri için teklif edilen fiyatlar iki ondalık basamak olacak 

şekilde yuvarlanarak yazılacaktır.  

 


