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VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ………………….. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÖN YETERLİK İLANI 

 

            [İşin adı] uygulama (Restorasyon) işi, (10.09.2008 tarih ve 26993 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 

19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı, 30/10/2011-28100 Resmi Gazetede değişik) Vakıf Kültür Varlıkları İhale 

Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine göre "Belli İstekliler Arasında İhale Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : ……………………………………………. 

b) Telefon ve faks numarası : …………………………… 

c) Elektronik posta adresi : ……………………………… 

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): ………….. 

2 - Ön yeterlik konusu uygulama işinin: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ……………………………………… 

b) Yapılacağı yer : ……………………………  

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ………..gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren ………………..takvim günüdür 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin: 

a) Yapılacağı yer : …………………………………. 

b) Tarihi ve saati :…………………………………… 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili 

Meslek Odası Belgesi.  

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar 

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

olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk 

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2.Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza 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. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu. 

4.1.4. Vekaleten ön yeterliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ön yeterliğe başvurmaya ilişkin noter 

onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.  

4.1.5.Adayın ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı 

beyannamesi.  

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. (4.3.1) maddesinde iş deneyim belgesi güncelleştirme tutarı olarak belirlenen ………………TL.’nin % 

20'sinden az olmamak üzere firma tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya 

gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, (Ön 

yeterlik şartnamesindeki usulle puanlama yapılacaktır.) 

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

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve ön yeterlik ilk ilan tarihi itibarıyla 

güncelleştirme tutarı …………….…TL’ndan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 

deneyim belgesi, (Ön yeterlik şartnamesindeki usulle puanlama yapılacaktır.) 

4.3.1.1.  İş Deneyim belgesine esas Koruma Bölge Kurulu Kararı ile son hakediş raporu veya kesin hakediş 

raporunun ön ve arka kapağı ile imalat listelerinin onaylı suretlerinin sunulması zorunludur. İhale konusu iş veya 

işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği 

gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle 
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benzer özellikteki işler değerlendirmeye alınacaktır. İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale 

konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. 

 4.3.2. İş deneyim belgeleri: (benzer iş kapsamında 2 adet) 

Yeterlik kriteri olarak değerlendirilmeyecek olup, yalnız puanlama esas alınacaktır. 

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve ön yeterlik ilk ilan tarihi itibarıyla 

güncelleştirme tutarı toplamı en az ………………….TL.'ndan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer 

işlere ilişkin iş deneyim belgesi, (Ön yeterlik şartnamesindeki usulle puanlama yapılacaktır.) 

4.3.2.1. İş Deneyim belgesine esas Koruma Bölge Kurulu Kararı ile son hakediş raporu veya kesin hakediş 

raporunun ön ve arka kapağı ile imalat listelerinin onaylı suretlerinin sunulması zorunludur.  

4.3.2.2. İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya 

benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve 

organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işler değerlendirmeye alınacaktır.                                                                                                                 
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4.3.2.3. İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında 

bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.  

4.3.2.4. İş Deneyim Belgesi olarak en fazla 2 (iki) adet belge sunulacak, ikiden fazla belge sunulması halinde ön 

yeterlikte hangi iki iş deneyim belgesinin ön yeterlik değerlendirilmesine esas alınacağının bildirilmesi zorunlu 

olup, bu bildirimde bulunmayan ve ikiden fazla iş deneyim belgesi sunulan durumlarda, iş deneyim belgeleri bu 

madde kapsamında puanlamaya tabi tutulmayacaktır  

4.3.3     Benzer İşler: 

4.3.3.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;……. 

4.3.3.2 Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri……….. 

4.3.4. Firmanın organizasyon yapısının değerlendirilmesi : 

Yeterlik kriteri olarak değerlendirilmeyecek olup, yalnız puanlama esas alınacaktır. 

En az 5 yıl deneyimli ……adet Y.Mimar/Mimar ……..adet İnşaat Y Mühendisi/İnşaat Mühendisi puanlamaya 

esas olacak ve bunların değerlendirilmesine ilişkin puanlama esasları ve deneyim sürelerinin tevsiki işe ait ön 

yeterlik şartnamesinde belirtilen şartlarda yapılacaktır.  

5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. /İhale yerli ve yabancı tüm  isteklilere açıktır./İhale yerli 

ve yabancı tüm  isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli 

istekliler lehine % …. oranında fiyat avantajı uygulanacaktır/uygulanmayacaktır. 

6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi: Ön yeterlik dokümanı, idarenin yukarıdaki adresinde görülebilir.  

7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar… [yeterlik başvurusunun 

sunulacağı yer yazılacaktır.] adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8- Yeterlikleri tespit edilen bütün firmalar teklif vermeye davet edilecektir./Yeterlik değerlendirilmesi 

sonucu yeterliği  tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen puanlama kriterlere göre 

en üst puandan başlamak üzere sıralanarak listeye alınan ……… firma teklif vermeye davet edilecektir. 

Yeterliği tespit edilen aday sayısının, listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek firma sayısından daha az 

olması durumunda, yeterliği tespit edilen firma sayısının en az beş olması kaydıyla, yeterlikleri tespit edilen tüm 

adaylar teklif vermeye davet edilecektir. 

9- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

 

DİĞER HUSUSLAR: 

 

 


