ÇOCUK OYUN GRUBU VE DIŞ MEKAN KONDİSYON ALETLERİ ALIM İŞİ
SEYHAN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ÇOCUK OYUN GRUBU VE DIŞ MEKAN KONDİSYON ALETLERİ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası

: 2016/83637

1-İdarenin
a) Adresi

: DÖŞEME MAHALLESİ TURHAN CEMAL
BULVARI 89 SEYHAN SEYHAN/ADANA

b) Telefon ve faks numarası

: 3224324367 - 3224361832

c) Elektronik Posta Adresi

: fenihale@seyhan.bel.tr

BERİKER

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

: 37 KALEM ÇOCUK OYUN GRUBU VE DIŞ MEKAN
KONDİSYON
ALETLERİ
ALIM
İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

: Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Göstereceği Yerler

c) Teslim tarihi

: Mallar, Yüklenici İle İdare Arasında Sözleşmenin
İmzalanmasından İtibaren 60 (altmış) Takvim Günü
İçerisinde Teslim Edilecektir. Tüm oyun grupları ve dış
mekan kondisyon aletlerinde kullanılacak malzemelerin
nakli ve montajı (montajda kullanılacak her türlü malzeme
kum, çimento vb. dâhil) yüklenici firmaya aittir. Montaj
idarenin istediği alana ve istediği şekilde yapılacaktır.
Kauçuk uygulamasında zemin temiz, rutubetsiz ve kuru
olacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONU

b) Tarihi ve saati

: 18.04.2016 - 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 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. 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.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a)
İmalatçı
ise
imalatçı
olduğunu
gösteren
belge
veya
belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu
serbest
bölge
faaliyet
belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli
kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara
ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu
gösteren belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler aşağıda belirtilen standarda ilişkin belgeleri teklifleriyle beraber sunacaklardır:
a) TSEN1176-1 Oyun alanı elemanları ve zemin düzenlemeleri - Bölüm 1: Genel güvenlik
kuralları ve deney yöntemleri
b) TSEN1176-2 Oyun alanı elemanları ve zemin düzenlemeleri - Bölüm 2 : Salıncaklar için özel
güvenlik kuralları ve deney metotları
c) TSEN1176-3 Oyun alanı elemanları ve zemin düzenlemeleri - Bölüm 3: Kaydıraklar için ilâve
özel güvenlik kuralları ve deney metotları
d) TSEN1176-5 Oyun alanı elemanları ve zemin düzenlemeleri -Bölüm 5: Atlı karıncalar için ilâve
özel güvenlik kuralları ve deney metotları
e) TSEN1176-6 Oyun alanı elemanları ve zemin düzenlemeleri - Bölüm 6: Sallanma elemanları
için ilâve özel güvenlik kuralları ve deney metotları
f ) TSEK17 DIŞ MEKÂN KONDİSYON ALETLERİ BELGESİ
g) Teknik şartnamede Model 1 – 2 – 3 – 7 – 12- 13- 14- 15-16- da tanımlanan Çocuk Grupları
için ayrı ayrı onaylı TSE Oyun Alanı Elemanları Model Bilgilendirmesi Ek Formu ( model Bazlı
TSE Belgesi ) ile birlikte teklif dosyasında bulunacaktır.
h) İstekliler teklif edilecek ürünlerden Model 1 – Model 2 ürünlerine ait 1 ‘ er adet numuneyi
ihale tarihinden en az 1 gün önce mesai saati bitimine kadar İdarenin göstereceği alana montajı
yapacaktır.
Mevcut teknik şartnamede , idaremizin almayı amaçladığı ürünlere ait teknik özellikler , teknik
çizimler, resimler , görüntüler vb. detaylar belirtilmiştir. İdaremiz ; oluşturduğumuz teknik
şartnamede yazılı esaslara uymak ve ana temanın bozulmaması şartıyla benzeri görüntüde
“VEYA DENGİ” ürünler alabilir. Teknik şartnamede yazılı ölçüler min.ölçüler olup max.ölçüler
serbest bırakılmıştır.( bkz MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 30.03.2009-RESMİ
GAZETE SAYISI :27159/ mükerrer , RESMİ GAZETE TARİHİ :04.03.2009-Madde )
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif edilecek ürünlerden Model 1 – Model 2 ürünlerine ait 1 ‘ er adet numuneyi
ihale tarihinden en az 1 gün önce mesai saati bitimine kadar İdarenin göstereceği alana montajı
yapacaktır.

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 İLÇE
BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ŞUBESİ 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 İLÇE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE ŞUBESİ 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.

