
8 cM KİL|TLİ PARKE TAşı 500ooM2 5oX2oX10 BEToN BoRDÜR TAşı 5ooo MT
ooĞaııışeHin aeLeoiyesi

8 cm kilitli parke taşı 50000m2 50x20x10 beton bordür taşı 5000 mt alımı 4734 sayılı Kamu lhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir lhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/363366

1-İdarenin

a)Adresi : YENı MAH İsıınx YAĞCı CAD 1 44300
DoĞANsEı-{inısıs

b) Telefon ve faks numaras| ,. 62483ü1 - 4225171667

c) Elektronik Posta Adresı inia@dogansehir.be|"tr

ç) lhale dokumanının görülebileceğı internet : https://ekap kik.gov.trlEKAPl
adresi (varsa)

z-ınale konusu malın

a) Niteliği türü ve miktarı , 50000 M2 8 cM2 ı<iı-irı-irnŞ 5000 MT 50X2OX10 Beton
bordür taşı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yeri : Doğanşehir İlçesi Belediye Başkaniığı

c)Teslim tarihi : İnaRrı..ıİr\ı TALEBi DoĞRULTU§UNDA sözLEşME
sünesi içrnisiruor pEyDER pEy TEsLiM EDiLEcEKTiR

3- lhalenin
a)Yapılacağı yer : DöGANŞEHiR BELEDiyEsi ıvırclis SALONU YENi MAH

isnRx yAĞcl cAD,!o1 DoĞANşEHin nnaı-erya
b} Tarihi ve saati 26.07 "2021 - 11:00

4. lhaleye katı]abilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
krite rler:
4.1. lhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler.
4.'1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4,1.2.1. Gerçek kışi olması halinde, noter tasd ikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişiolması halinde, İdari Şartname ekinde yeralan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgılerine ve
Yonetimdeki Görevlilere llişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikliimza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği ldari Şaıtnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.'1.5 lhale konusu alımın tamamı veya bir kısnıı alt yüklenicilere yaptırılamaz
4.1.6 Tüzel kişitarafından iş deneyiminigöstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından
fazIa hissesine sahıp ortağına ait olması haIinde. Türkıye Odalar ve Borsalar Bırliğiveya yeminli mali
n-ıüşavir ya da serbest nıuhasebeci ınaii müşavir veya noter tarafından ilx iian tarihinden sonra
düzenlenen ve düzerılendiğı tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
ldare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mes|eki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
a.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleritamamlanan ve teklif
edilen bedelinğ/o25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin ış



deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi
4,3.2.

4.3.2,1. Standarda ilişkin belgeler:
tse

4,4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4,1,
Kaıaı.ı ve Ozelsektör Kilitlitaş ve Beton Barrlür taşı alımıişibenzer iş olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik aÇıdan en avantajlı teklif sacjece fiyat esasına göre belirlenecektir

6. lhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7. lhale dokümanının görülmesi:
7.1" lhale dokümanı. idarenin adresinde görülebilir,
7,2, lhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EkAp üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur

8. Tekl le tarih ve saatine kadar DoĞANŞEHlR BELEDIvE BAşı(ANLlĞlyAzl işı_rnilUÜOÜ adresine elden teslim edilebileceğigibi, aynı adrese iadelitaahhütlü posta vasıtasıyla
da gon ir.

9, lstekliler teklif|erini mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatiar üzerinden vereceklerdir ihale
SonUCu, Üzerine ihale YaPılan iStekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemlerı için teklif edilen
birim fiYatlarln ÇarPlml SonuCu bulunan toplam bedel üzerinden birirn fiyatsözleşrne imzalanacaktır.
Bu ihaIede, ışin tarıamı içın teklif verjlecektir_

10, lsteklilerteklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyeceklerıtutarda geçici
temınat vereceklerdir

11. Verilen tekliflerin geÇerlilik süresı, ihale tarihinden ıtibaren 30 (ottız)takvim gunüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklıf verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
lhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avanta.llıteklıf üzerinde bırakılacaktır,


