SEYHAN ĠLÇE BELEDĠYESĠ SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE KULLANILMAKTA OLAN
KONTEYNERLERE MUHTELĠF MALZEME ALIMI VE MONTAJI ĠġĠ
SEYHAN BELEDĠYESĠ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
SEYHAN ĠLÇE BELEDĠYESĠ SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE KULLANILMAKTA OLAN
KONTEYNERLERE MUHTELĠF MALZEME ALIMI VE MONTAJI ĠġĠ alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Ġhale Kayıt Numarası

: 2017/614729

1-Ġdarenin
a) Adresi

: DÖġEME MAHALLESĠ TURHAN CEMAL
BULVARI 89 SEYHAN SEYHAN/ADANA

b) Telefon ve faks numarası

: 3224324367 - 3224361832

c) Elektronik Posta Adresi

: fenihale@seyhan.bel.tr

BERĠKER

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 5 kalem muhtelif malzeme alımı ve montajı iĢi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari Ģartnameden ulaĢılabilir.

b) Teslim yeri

: ĠDARE’nin istediği yere nakledilmesinden ve montajının
yapılması .

c) Teslim tarihi

: SözleĢme tarihi iĢe baĢlama tarihi olarak kabul edilecek
olup Yüklenici bu tarihten itibaren 5 gün içinde talep edilen
malzemelerden birer numuneyi ĠDARE’nin onayına
sunacak olup iĢin süresi 15 Takvim Günüdür.

3- Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: SEYHAN ĠLÇE BELEDĠYESĠ ENCÜMEN SALONU

b) Tarihi ve saati

: 26.12.2017 - 09:00

4. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye 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. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest
muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak
bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
4.3.1. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif
edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
5 Kalem malzemelerden 1 er adet numune, ihale tarihinden en az 1 gün öncesine kadar Temizlik
ĠĢleri Müdürlüğüne bir tutanakla teslim edilip, teslim edildiğine dair tutanak teklif dosyası ile
birlikte sunulacaktır. Numunelerin uygunluğu Ġhale Komisyonunca değerlendirilecek olup (
numunelerden kilit sistemi uygunluğu, uygulamalı olarak yaptırılacaktır) , Teknik ġartnameye
uygun olmaması durumunda ilgili firma ihale dıĢı bırakılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:
4.4.1.
Her türlü konteyner malzemesi imalatı veya satıĢı iĢleri benzer iĢ olarak 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 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı SEYHAN ĠLÇE
BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ĠHALE ġUBESĠ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SEYHAN ĠLÇE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜD. ĠHALE
ġUBESĠ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.

