
KIRIKKALE SOSYAL YARDIMLASMA VE DAYANISMA VAKFI

6000 Ton Kdmorun Kamyonlardan Yere Indirilmesi, Yere lstiflenmesi, Yerden Nakliye Yapacak Olan
Araglara YUklenmesi, Araglarla Evlere Nakliyesi, Vatandairn Evinin OnUne Indirilmesi l9i hizmet allml
4734 saytlt Kamu lhale Kanununun 19 uncu maddesine gdre agrk ihale usulii ile ihale edilecektir.
ihaleye iligkin ayrrntrlr bilgiler agagtda yer almaktadtr:

ihale Kayrt Numarasl
1-ldaren in

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarast

c) Elektronik Posta Adresi

g) ihale dokiimanrnrn
gOriilebileceoi internet adresi

2-lhale konusu hizmetin

a) Nitelioi, turu ve miktarl

b) Yaprlacaor yer

c) Suresi

3- lhalenin

a) Yaprlacagt yer

b) Tarihi ve saati

2017 t327728

YEN| MAH.PLEVNE CAD.NO:6/A KIRIKKALE
MERKEZKIRIKKALE

31 82242562 - 3 1 82244 1 05

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

6000 Ton Komiirun Kamyonlardan Yere Indirilmesi, Yere
lstiflenmesi, Yerden Nakliye Yapacak Olan Araglara
YUklenmesi, Araglarla Evlere Nakliyesi, Vatandagrn Evinin
OnUne indirilmesi i9i
Aynntrlr bilgiye EKAP'ta yer alan ihale doki..lmanr iginde

bulunan idari gartnameden ulagllabilir.

KIRIKKALE BELED|YESI EKMEK FIRINI ARKASINDA YER
ALAN KOMUR DEPOSU

l9e baglama tarihinden itibaren 180(yuz seksen) gundur

: YENI MAH.PLEVNE CAD.NO:6iA KIRIKKALE

:27.07.2017 - 10:00

4. ihaleye kattlabilme gartlarl ve istenilen belgeter ile yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:
4.1. lhaleye kattlma gartlarl ve istenilen belgeler:
l.l.Z, feftit uermeye yetkili oldugunu gOstelen lmza Beyannamesi veya lmza Sirkgleri;

4.1.2.1. Gergek kigi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

l.i.z.Z. iurii xiq, btmasr hatinde, iigisine gore tuzel kigiliginin ortaklarr, 0yeleri veya kuruculan ile t0zel

rigiiigm yonetimieki gorevlileri belirten son durumu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tiina.,i'n bir TicarelSicil Gazetesinde bulunmamait halinde, bu bilgilerin tUm0nU gostermek.0zere

iliti iicaret Sictt cazeteteri veya bu hususlan gosteren belgeler ile tuzel kigiligin noter tasdikli imza

sirk0leri,
4.1.3. gekli ve igerigi idari gartnamede belirlenen teklif mektubu

a.1.4. $ekli ve igerigi ldari gartnamede belirlenen geqici teminat

4.1.5 lhale konusu igin tamaml veya bir klsml alt yuklenicilere yaphrrlamaz'

l.i.s iuier kigi tarairndan i9 deneyimini gdstermdk 0zere sunulan belgenin, t0zeltigiligin yarrsrndan

t".ra niiie.in! sahip orta!rna ait olmasr-halinde, ttcaret ve sanayi odasl/ticaret odasl bunyesinde

UJunan ticaret sicil memu]rluklarr veya serbest muhasebeci, yeminli mali musavlr ya da serbest

;;h;;;b";i mati mugavir tarafrndan ilk ilan tarihinden sonra dgzenlenen ve d0zenlendigi tarihten

;";y;a;g. son bir yrtdrr kesintisiz otarak bu sartrn korundugunu gosteren, standart forma uygun

belge,



4.2. Ekonomik ve mali yeterlioe iligkin belgeter ve bu belgelerin taSlmasl gereken kriterler:
idare tarafrndan ekonomik ve mali yeterli0e iligkin kriter belirtilmemigtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterlioe iligkin belgeler ve bu belgelerin tagrmasr gereken kriterler:
4.3.1. i9 deneyimini giisteren belgeler:
Son beg yrl iqinde bedel igeren bir sozlegme kapsamrnda kabul iglemleri tamamlanan ve teklif
edilen bedelin % 50 orantndan az olmamak Uzere, ihale konusu i9 veya benzer iglere iligkin i9

deneyimini gosteren belgeler veya teknolojik urtln deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teghizat ve diger ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
IHALEYE KATILACAK OLAN ISTEKLILER|N FiRMALARINA AIT VEYA KiRALADIKLARI EN AZ

4 ADET NAKL|YE ARACININ RUHSATLARINI VEYA KiRA SoZLE9MELERINI IBRAZ
ETMELERi ZORUNLUDUR.

4.4. Bu ihalede benzer ig olarak kabul edilecek igler:

4.4.1.
KAMU KURUM VE KURULU$LARI ILE OZEL SEKTORE SOZLE$ME KAR$ILIGI YAPILAN

HER TURLU iNDiRME,YUKLEME VE NAKLIYE ISLERI BENZER 19 OLARAK KCBUL
EDILECEKTIR.

5.Ekonomik agrdan en avantaJlt teklif sadece fiyat esaslna g0re belirlenecektir'

6.lhale yerli ve yabancr tiim isteklilere aglktrr.

7. lhale dokumanrnln gorulmesi ve satln allnmasl:
7.1. ihate dokumanr, idarenin adresinde gOrUlebilir ve 50 TRY (TUrk Lirasr)kargrlt$t KIRIKKALE

SOSYAL YARDIMLAgMA VE DAYANI9MA VAKFI adresinden satrn alrnabilir.

7,2. Ihaleye teklif verecek olanlarln ihale dokumanlnl satln almalan veya EKAP Uzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Tektifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRIKKALE SOSYAL YARDIMLAgMA VE DAYANIgMA VAKFI

adresine eiden teslim edilebilecegi gibi, aynr adrese iadeli taahh0tlU posta vasltaslyla da g0nderilebilir.

9. lstekliler tekliflerini, Birim flyatlar Uzerinden vereceklerdir. lhale sonucu Uzerine ihale yapllan

istekliyle, her bir ig kaleminin miktafl ile bu kalemler igin teklif edilen birim fiyatlann garplml sonucu

bulunin toplam bedel uzerinden birim fiyat sdzleime imzalanacaktrr'

Bu ihalede, igin tamamr igin teklif verilecektir'

10. istektiler teklif ettikleri bedelin %3'Unden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda geqici

teminat vereceklerdir.

11. Veriten tekliflerin gegerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yuz yirmi) takvim gun0dur.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

13,Di!er hususlar:

lhale, Kanunun 38 inci maddesinde ongorulen agtklama istenmeksizin ekonomik agrdan en avant4ll

teklif Ozerinde btrakrlacakttr'


