_ . şEH|T KARAY|LAN cAMii YAN| wc iNşAATl YAP|M işi
sAHiNBEY BELEDiYEsi
şehit karayllan camii yanl wc inşaatı yaplm işi yaplm işa 4734 sayıll kamu lhale kanununun

19

uncu maddesine göre açlk ihale usulü ile jhale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alınacaktır. lhaleye ilişkin ayrlntlll bilgiler aşağlda yer almaktadlr:

lKN

: 2020/.t 09393

1-idarenin

şAHiNBEY BELEDiYEsi
Kolejtepe Mahallesi Yesil
şAHiNBEY/GAzlANTEP

a) Adl
b}

Adresi

c} Telefon ve faks numarası

342232,1

ç) lhale dokümanlnün görülebileceğa Ve
e-imza kullanllarak indirilebileceği

https://ekap. kik.

1 1

cami caddesi No:

8

1 - 3422323445

goV.trEKAP/

internet sayfasl

zJhale konusu yapım işinin
a)

Adl

:

miktarl

Şehit Karayılan Camii Yanı WC İnşaatı Yapım İşi

c) Yapllacağl/teslim edileceği yer

Yapım
İşi
48,00
m'
Ayrlntll| bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanl içinde
bulunan idari şartnameden ulaşllabilir.
Dumluplnar Mahallesi /şAHiNBEY

ç) süresi/teslim tarihi

Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

d) lşe başlama

sözleşmenin imzalandlğl tarihten itibaren

b) Nlteliği, türü Ve

:

tariha

3-ihalenin
a) lhale (son teklif Verme) tarih
saati
b) lhaIe komisyonunun toplantl
(e-tekliflerin açllacağ l adres)

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktlr.

Ve

. 12.03.2020 - 11:00

yeri

:

7

gün içinde

Şahinbey ilçe Belediyesi _Encümen Salonu

4. ihaleye katllabilme şartlarl ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. lsteklilerin ihaleye katllabilmeleri için aşağlda sayllan belgeler Ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışl
unsurlara iıişkin bilgileri e-teklifleri kapsamlnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.,|.2. Teklif Vermeye yetkili olduğunu gösteren lmza Beyannamesa Veya lmza Sirküleri,
4.1.2.,l. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4,1,2,2,ruzel kişi olmasl halinde, ilgisane göre tüzel kişiliğin o(aklan, üyeleri Veya kurucularl ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamlnln bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgjlerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sacal GazeteIeri Veya bu hususlarü gösteren belgeler ile tuzel kişiliğin noter tasdikli jmza
sirküleri,
4.1.3. Şekli Ve içeriği ldari Şartnamede beljrlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli Ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5lhale konusu işte idarenin onayı ale alt yüklenaca ça|ışttrllabjlir. Ancak işin tamaml alt yüklenicilere
yaptınlamaz. lstekliler, ihale konusu yap|m işinde alt yüklenicilere yaptlrmayl düşOndükleri işlere ait
liSteyi teklif ekinde Vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi taraflndan iş deneyimi göStermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarlslndan
fazla hissesine sahap ortağlna ait olmasl halinde, ticaret Ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurluklarl Veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali muşavir
taraflndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen Ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartln korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeteİliğe

ilişkin belgeleİ Ve bu belgelerin taşlmasl gereken kriterler:

idare taraflndan ekonomik Ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkan belgeler ve bu belgeleİin taş|ması gereken kİiterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yll içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamlnda taahhüt edalen Ve teklif edilen bedelin %
70 oranlndan az olmamak üzefe ihale konusu aş Veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler,

4.4,Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayIlacak

mühendıslik ve mimarllk bölümleri:

4.4.1, Bu ihalede benzer

aş

olarak kabul

ed

ilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde. Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan benzer
iş gruplanndan (B) ÜSTYAPl (BiNA) GRuBu işLER gurubunun alt gurubu olan lll. GRUP: BiNA
lŞLERi oenzer lş olarak kabul edilecektir
4.4,2, Benzer işe denk sayllacak mühendislak Veya mimarllk bölL]mleri:

lnşaat Mühendisi Veya Mimar
5. Ekonomik açldan en avantajll teklif sadece fiyat esaslna göre belirlenecektir,
6. lhaIeye sadece yerli istekliler katllabilecektir.
7. lhale dokümanİ EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif Verecek olanlarln,
e-imza kullanarak EkAp üzerinden ihale dokümanlnl indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazlrlandlktan sonra, e-imza ile imzaIanarak, teklife
ilaşkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih Ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. istekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden Vereceklerdir. ihale sonucu uzerine ihale
yapılan istekliyle anahtar teSlami göturü bedel Sözleşme imzalanacaktlr.
10. Bu ihalede, işan tamaml için teklif Verilecektir.
,t.
1
lstekıiler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapllmayacaktlr.
,t80 (yüz seksen) takvim günüdür.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

lhalede

Uygulanacak Slnlr

Değer

Katsaylsl

(N)

:

1,00

Aşlrl düşük tektif değerIendirme yöntemi| lhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açlklama
istenmeksizin ekonomik açüdan en aVantajll teklif üzerinde blrakılacaktlr.

BlNA lNŞAAT| YAPT|RlLACAKT|R
ESl
Çapall Mahallesi Sosyal Tesisi lnşaat yapım işi 4734 saylll Kamu ihale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açlk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
ozerinden allnacaktlr. lhaleye ilişkan aynntüll bilgiler aşağıda yer almaktadİr:

AHlNBEY B

lKN

..

2o2ol85325

'1-1daren in

Adü
b) Adresi

a)

c) Telefon Ve faks

:

:

numarasl

ŞAH|NBEY BELED|YESI

Kolejtepe İ\ilahallesi

ŞAH lNBEY/GAZIANTEP

Yesil cami caddesi

No

8

513,05

m")

: 3422321111 - 3422323445

ç) lhale dokümanlnln görülebileceğiVe e- : https://ekap, kik.gov.tr/EKAP/
imza kullanIlarak ind jrilebileceği internet

sayfasl

2-1hale konusu yaplm işinin

ÇapalI Mahallesi Sosyal Tesisi lnşaat

a) Adl

b) Niteliği, türü Ve miktarı

Yaplm işi

c) Yapllacağ l/teslim edileceği yer

Çapall Mahallesi/ŞAHlNBEY

ç) Sğresi/teslim tarihi

Yer tesliminden itibaren 140 (yüz klrk) takvim günüdür.

Sözleşmenin imzalandlğl tarihten itibaren

d) lşe başlama tarihi
3-1halen in

a) lhale (son teklif Verme) tarih

saati
b) lhale komisyonunun toplantl

(e-tekliflerin açllacağl adres)

(243,75+ 269,30 =

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanl içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.

yer teslima yapllarak işe başlanacaktlr.

Ve

,l:0O
: 16.03.2020 - 1

yeri

: Şahinbey llçe Belediyesi -Encümen Salonu

7

gün

içinde

4. lhaleye katılabilme şartlarl Ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:

4,,l. lsteklilerin ihaleye katllabilmeleri için aşağlda sayllan belgeler Ve yeterlik kriterleri ile fiyat dlşl
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamlnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkiIi olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya lmza Sirküleri.
4.1.2.1, Gerçek kişi olması halinde, notertasdikli imza beyannamesi4_1.2.2.rüzel kişi olmasl halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri Veya kurucularl jle tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamınln bir T|caret sjcil Gazetesinde bulunmamasl halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek uzere
ilgili Tacaret Sicil Gazeteleri Veya bu hususlar| gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli Ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1 .4. Şekli Ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5lhale konusu işte idarenin onayl ile alt yüklenici çallştlrllabilar, Ancak işin tamaml alt yüklenicilere
yaptlrllamaz,
4.1.6 Tüzel kişi taraflndan iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenan, tüzel kişiliğin yarıslndan
fazla hissesine sahip ortağlna ait olması halinde, ticaret Ve sanayi odasl/ticaret odasl bünyesinde
bulunan ticaret Sacil memurluklart Veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
taraflndan jIk alan tarihinden sonra düzenlenen Ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir ylldlf
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4,2. Ekonomik Ve mali yeterliğe ilişkin belgeler Ve bu belgelerin taşlmasl gereken kriterler:
ldare 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. lş deneyim belgeleri:
Son on beş yll içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamünda taahhüt edilen Ve teklif edilen bedelin %
70 oranlndan az olmamak üzere ihale konusu iş Veya benzer işlere iliŞkin iş deneyimini gösteren
belgeler,

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler Ve benzer işlere denk sayllacak mühendislik Ve
mimarllk bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım lşlerinde İş Deneyiminde Değerlend irilecek Benzer lşlere Dajr Tebliğde yer alan benzer iş
gruplarlndan (B) ÜsTYAPl (BlNA) GRUBU |ŞLER gurubunun alt gurubu olan lll, GRUP: BlNA lŞLERl
benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayllacak mühendislik Veya mimarllk bölümlera:
lnşaat Mühendisi Veya l\4imar
5. Ekonomik açıdan en aVantajll teklif sadece fiyat esaslna göre belirlenecektir.

6. lhaleye sadece yerli istekliIer katllabilecektir.
7. Ihale dokümanl EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif Verecek olanlarln,
e-imza kullanarak EkAp üzerinden ihale dokümanlnl indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazlrlandlktan sonra, e-imza Ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih Ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. lstekliler tekliflerini, anahtar tesljmi götürü bedel üzerinden Vereceklerdir. lhale sonucu üzerine ahale
yapllan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktlr,
10, Bu ihalede, işin tamaml için teklif Verilecektir.
11. Istekliler tektif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapllmayacaktlr.
,l3,
Vertlen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarih jnden itibaren 1 80 (yüz seksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
,15.
Diğer hususlar:

lhalede

Uygulanacak Sınır

Değer

Katsaylsl

(N)

:1,00

Aşlrl düşük teklif değerlendirme yöntemi: lhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açlklama
isİenmeksizin ekonomik açldan en avantajll teklif üzerinde bırakllacaktlr.

BlNA iNşMT| YAPTIRlLACAKT|R
SAHlNBEY BELEDlYESİ

Yeşilköy Mahallesi Sosyal Te§is lnşaatı Yapım işi yaplm işi 4734 saylll Kamu lhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açük ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alınacaktlr, lhaleye ilişkin ayrlntlll bilgiler aşağlda yer almaktadür:

lKN

..

2o2ol858o2

1Jdarenin
b) Adresi

ŞAHiNBEY BELEDlYEsi
Kolejtepe Mahallesi Yesi|
ŞAH lN BEY/GMlANTEP

c) Telefon Ve faks numarasl

3422321 111 - 3422323445

ç) lhale dokumanlnın görülebiieceği Ve eimza kulIan llarak indirilebileceği anternet

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

a) Adı

Cami

Caddesi

No:

8

sayfasl

2-1hale konusu yapım işin in

Yeşilköy Mahallesi Sosyal Tesis lnşaa! Yapım işi

a) Adl

Yaplm

b) Niteliği, türü Ve miktarl

işi

(223,00

m' +

234,40

m, =

457,40

c) Yapllacağ l/teslim edileceği yer

Yeşilköy Mahallesi

ç) Süresi/teslim tarihi

Yer tesliminden itibaren 140 (yüz k|rk) takvim günüdür,

Sözleşmenin imzalandığl tarihten itibaren

d) lşe başlama tarihi
3-1halenin
a) lhale (son teklif Verme) tarih

saati
b) lhale komisyonunun toplantl
(e{ekliflerin açllacağl adres)

m2\

Aynntlll bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokumanl içinde bulunan
idari şartnameden ulaşllabilir.

yer teslimi yapllarak işe başlanacaktlr.

Ve

: 18.03,2020 -

yeri

: Şahinbey llçe Belediyesi - Encümen Salonu

1 1

7

gün

içinde

:00

4. lhaleye katılabilme şartlarl Ve iStenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterlef:

ihaleye katlIabilmeleri için aşağlda sayllan belgeler Ve yeterlik kriterleri ile fiyat d!şl
unsurlara ilişkin bilgileri eteklifleri kapsamlnda beyan etmeleri gerekmektedir,
4.1.2, Teklif Vermeye yetkili olduğunu gösteren lmza Beyannamesi veya lmza Sirküleri,
4.1.2.1. Gerçek kişi olmasl halinde, noter tasdikli ımza beyannamesi.
4.1.2.2. ruzel kişi oImasl halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklarl, üyeleri Veya kurucularl ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamlnln bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümunu göstermek üzere
ilgali Ticaret Sicil Gazeteleri Veya bu hususlarl gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4,1 .3. Şekli Ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4,1 ,4. Şekli Ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4,1.5lhale konusu işte idarenin onayl |le alt yüklenici çallştlrllabilir. Ancak işin tamaml alt yüklenicilere
yaptırIlamaz.
4 j.6 rnzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek uzere sunulan belgenin, tuzel kişiliğin yarlslndan
fazla hıssesine Sahip ortağlna ait olmasl halinde, ticaret Ve sanayi odasl/ticaret odasl bünyesinde
bulunan ticaret Sicil memurluklarl Veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
taraf|ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenIenen Ve düzenlendaği tarihten geriye doğru son bir ylldlr
kesintisiz olarak bu şartln korunduğunu gösteren beIge.
4.1 , lsteklilerin

4.2. Ekonomik Ve mali yeterliğe ilişkin belgeler Ve bu belgelerin taşlmasl gereken kriterler:
ldare taraflndan ekonomik Ve mali yeterliğe ilişkin kriter belırtilmemiştir.

4.3. Mesleki Ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşımasl gereken kriterler:
4.3.1 . lş deneyim belgeleri:

son on beş yıl içinde bedeI içeren bir sözleşme kapsamlnda taahhüt edilen Ve teklif edilen bedelin
70 oranIndan az olmamak üzere ihale konusu iş Veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren

%

belgeler,

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler Ve benzer işlere denk sayllacak mühendislik Ve
mimarllk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yaplm lşlerinde lş Deneyiminde Değerlend irilecek Benzer lşlere Dair Tebliğde yer alan benzer iş
gruplarlndan (B) ÜSTYAP| (BlNA) GRUBU |ŞLER gurubunun alt gurubu olan Ill, GRUP: BlNA lŞLERl
benzer lş olarak kabul edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik Veya mimarllk bölümleri:
inşaat Mühendasi Veya Mimar
5, Ekonomik açıdan en avantajll teklif sadece fiyat esaslna göre belirlenecektir,

6. lhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. lhale dokümanl EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir, Ancak, ihaleye teklif Verecek olanlarln,
e-imza kullanarak EkAp üzerinden ihale dokümanını andirmeleri zorunludur,
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazlrlandlktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ahale tarjh Ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Isteklilef tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel uzerinden Vereceklerdir. lhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktlr,
10, Bu ihalede, işin tamaml için teklif Verilecektir.
11, lstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapllmayacaktlr,
,l3.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren '180 (yüz seksen) takvim günüdür,
,14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif Vefilemez.
15. Diğer huSusIar;

lhalede

Uygulanacak Sınır

Değer

Katsaylsl

(N)

:1,00

Aşln düşük teklif değerlendırme yöntemi: lhale, Kanunun 38 inci maddesınde öngörğlen açıklama
istenmeksizin ekonomik açldan en aVantajll teklif üzer'nde blrakllacaktlr.

BlNA lNŞMTI YAPTIRlLACAKT| R
§AHlNBEY BELEDlYESı
Doğa Eğitim Merkezi yapım işi 4734 sayılı Kamu lhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden allnacaktır. lhaleye
ilişkin ayrlntlll bilgiler aşağlda yer almaktadlr:

lKN

,.2o2ol9234o

,1-1daren

in

Adl
b) Adresi

a)

c) Telefon Ve faks

:

:

numarasl

,.

ŞAH|NBEY BELED|YES|

Kolejtepe Mahallesi Yesil
ŞAHlNBEY/GAZlANTEP

cami caddesi No:

8

3422321111 - 3422323445

ç) lhale dokümanlnln görulebileceğj Ve e- ; https://ekap.kik.gov.trlEKAP/
imza kullanllarak indirilebileceği internet

sayfasl

2-1hale konusu yaplm işin in
a) Adl

Doğa Eğitim Merkezi

b) Niteliği, türü Ve miktarl

,l
6 Adet Bungalov EVi 'l Adet Yemekhane Ve Çok Amaçll Bina
Adet Çamaşlrhane ,Mescat Ve Depo Banasl 1 Adet ldari Bina
Ayrlntlll bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanl içinde bulunan

idari şartnameden ulaşllabilir.
c) Yapllacağl/teslim edileceğl yer

Şahinbey llçe Sınırtarı Yamaçtepe l\/ahallesi

ç) suresi/teslim tarahi

Yer teslimlnden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

d) lşe başlama tarihi

Sözleşmenin imzalandlğl tarihten itibaren
yer teslimi yapllarak işe başlanacaktlr.

5

gün

içinde

3-1halenin
a)

lhale (son teklif Verme) tarih Ve : 17.03.2020 -

1 1

:00

saati
b)

lhale komisyonunun toplantl yeri : Şahinbey llçe Beledayesj -Encümen salonu

(e{eklifleran açllacağl adres)

4. lhaleye katllabilme şartlarl Ve istenilen belgeIer ile yeterlak değerlendarmesinde uygulanacak kriterIer:
4.,l, lsteklilerin ihaleye katlIabilmeıeri için aşağlda sayllan belgeler Ve yeterlik kriterleri jle fjyat dlş|
unsurlara
bilgileri e-teklifleri kapsamlnda beyan etmeleri gerekmektedir.
41.2.
Vermeye yetkili olduğunu gösteren lmza Beyannamesi Veya lmza Sirküleri.
4.,1 .2.1 ,
halinde,
beyannamesi.
4.1.2.2. r()zel kişi olmasl halinde, ilgisine göre tüzel kaşiliğin ortaklarl, üyeleri Veya kurucularl ale tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamlnln bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasl halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri Veya bu hususlarl gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikla imza
sirküleri,
4.1.3.
mektubu.
Şartnamede belirlenen

ilişkin
re(if
Gerçek kişi

4.,l .4.

Şekli Ve
Şekli Ve

olmasl

noter tasdikli imza

içeriği ldari
teklif
içeriği ldari Şartnamede belirlenen geçici

teminat.

4.1,5lhale konusu işte idarenin onayl ile alt yüklenici çallşt|rllabilir. Ancak işin tamaml alt yüklenicilere
yaptlrllamaz. lstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptlrmayl düşündükleri işlere ait

listeyi

teklif

ekinde

Vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi taraflndan iş deneyimı göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarlslndan fazla
hissesine sahip ortağlna ait olması halinde, ticaret Ve sanayi odasl/ticaret odasl bünyesinde bulunan
ticaret sicil memurluklarl Veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir taraflndan
ilk ilan tarihanden Sonra düzenlenen Ve düzeniendiği tarihten geraye doğru son bjr ylldlr kesintisiz olarak
bu şart|n korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomak Ve mali yetediğe ilişkin belgeler Ve bu belgelerin taşlmasl gereken kriterler:
ldare tarafından ekonomik Ve mali yeterliğe alişkin kriter belirtilmemiştir,

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

4.3.1. lş deneyim belgeleri:

Son on beş yll içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamlnda taahhüt edilen Ve teklif edilen bedeljn %
70 oranlndan az olmamak üzere ihale konusu iş Veya benzer işIere ilişkin iş deneyamini gösteren
belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler Ve benzer işlere denk say|lacak mühendislik Ve
mimarllk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek ışler:

Yapım Işlerinde lş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer lşlere Dair Tebliğde yer alan benzer iş
gruplarından (B) ÜST YAP| lŞLERl grubunun alt gurubu olan lll, GRUP: BlNA lŞLERl benzer iş olarak
kabul edilecektir,
4.4.2, Benzer işe denk sayllacak mühendislik Veya mimarllk bölumleri:
lnşaat ıiOhendisi Veya Mimar

en avantajll teklif sadece fiyat esaslna göre belirlenecektir.
yerli
sadece
istekliler
kaİlabilecektir.
7. lhale dokümanl EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif Verecek olanlarln,
e-imza kullanarak EkAp üzerinden ihale dokümanlnı indirmeleri zorunludur.
5.

6.

Ekonomik açldan

lhaleye

EKAP üzerinden elektronik ortamda hazlrlandlktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih Ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

8. Teklifler,

9. lstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden Vereceklerdir. lhale sonucu üzerine ihale

yapllan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme

imzalanacaktlr,

ihalede, işin
Bu
tamaml için
teklif
Verilecektir.
11.1stekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat
vereceklerdir.
12. Bu
yapllmayacaktlr.
ihalede
elektronik
eksiltme
13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ahale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takVim günüdür.
l4,Konsorsiyum
olarak
ihaleye
teklif
Verilemez,
15, Diğer huSuslar:
lhalede Uygulanacak Sınır
Değer Katsaylsl (N)
: 1,0o
10.

Aşln düşuk teklif değerlendirme yöntemi: lhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama
istenmeksizin ekonomik açldan en aVantajlt teklif üzerinde blrakllacaktlr,

sPoR EKiPMANl SAT|N ALlNAcAKTlR
ŞAHlNBEY BELEDiYEsi
Kale Pota,Kale Direği,Basketbol Potasl Mal Allm işi mal alımı 4734 say Kamu ihale Kanununun
19 uncu maddesine göre açlk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda
EKAP üzerinden allnacaktlr. lhaleye ilişkin ayrlntlll bilgiler aşağlda yer almaktadlr:
ixıı
: 2o2ol92783
1Jdaranin

Adı
b) Adresi

a)

:

:

c) Telefon ve faks

numarası

Adı

b) Niteliği, türü Ve

ç) Süresa/teslam

d) lşe başlama

Ve

8

Potasl Mal Alım işi

ADET KALE PoTA ALlMl VE MoNTAJ| 85 ADET KALE
DlREĞi VE ALlMl MoNTAJ| 35 ADET BASKETBoL PoTAsl
ALlMl
VE
llitoNTAJl
Ayrlntlll bilgiye EKAP'ta yer alan ihale doküman, içinde
bulunan idari şartnameden uıaşllabilir.

: 75

yer

tarihi
tarihi

3lhalenin
a) lhale (son tekljf Verme) tarih

saati
b) lhale komisyonunun toplantı
(e-tekliflerin açlIacağı adres)

No:

; https;//ekap, kik.gov.trlEKAP/

; Kale Pota,Kale Direği,Basketbol

miktarl

c} Yapllacağl/teslim edileceği

Kolejtepe Mahallğsi Yesil Cami Caddesi
şAHlNBEY/GAzlANTEP

. 3422321111 - 3422323445

ç) lhale dokümanınln görülebileceği
e-imza kullanllarak indirileblleceği
internet sayfasl
2Jhale konusu mal alımın
a)

şAH|NBEY BELED|YESİ

: Park Ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından belirtilen Şahinbey

ilçe sınırları içerisindeki okullarln bahçelerine malzemel6r
indirilip monte edilecektir.

:

KALE PoTA ilk 30 Gün 35 Adet ikinci 30 Gün 40 Adet KALE
DiREĞi ilk 30 Gün 40 Adet lkinci 30 Gaİn 45 Adet
BASKETBoL PoTAsl llk 30 Gün 15 Adet ikinci 30 Gün 20
Adet

:

sözleşme imzalanmaslndan itibaren aşe başlanacaktır.

Ve

: 19.03.2020 - 11:00

yeri

:

Şahinbey İlçe Belediyesi -Encümen Salonu

4. lhaleye katllabilme şartlar| Ve istenilen belgeler ile yeterlak değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. lSteklilerin ihaleye kat|labilmelera için aşağlda sayllan belgeler Ve yeterlak kriterleri ale fiyat düşl
unsurlara ilişkin bilgileri eteklafleri kapsamlnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklaf Vermeye yetkili olduğunu 9österen imza beyannamesa Veya imza sirkülerine iliŞkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikIi imza beyannamesi bilgileri,
4,1,2.2.ruzel kişi olmasl halande, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklarl, üyeleri veya kurucularl ile tüzel
kişiljğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterır Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamlnln bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasl halinde, bu balgileran tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri Veya bu hususlarl gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirkülerine alişkin bilgiler,
4.'t.3. Şekli ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli Ve açeriği ldari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.,t.5 lhale konusu alımın tamamıVeya bar k|sml alt yüklenicilere yaptlrllamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeter|iğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşlmasl gereken kriterler:
ldare taraflndan ekonomak Ve mali yeterliğe ilişkin kriter belartalmemiştir_
4.3. Mesleka ve teknik yeterliğe

ilişkin belgeler Ve bu belgelerin taşlmasl gereken kriterler:

ilişkin bilgiler ile teknik
şartnameye cevaplar| ve açlklamalar|:
Ekonomik acldan en avantajll ilk iki istekli, ihale tarihinden itibaren 3 gün içerisande idareye
numune sunacaktlr.
Allma konu kale pota, kale direği, basketbol potasl için birer adet numune sunulacaktlr.
Numuneler Park ve Bahçeler Müdürlüğü
- Mavikent Mah.3 Nolu sok. No.1 adresine, mesai
saatleri içerisinde teslim edilecektir. 0(342) 371 17 36 iletişim numaraslyla irtibata geçilecektir.
4.3.1. Tedarik edilecek mallarln numuneleri, kataloglarl, fotoğraflarlna

5. Ekonomik açldan en aVantajIl teklif sadece fiyat eSaslna göre belarlenecektir.
6. lhaleye sadece yerli istekliler katllabalecektir.
7. lhale dokümanl EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir, Ancak, ihaleye teklif Verecek olanlarln,

e-imza kullanarak EkAp üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazlrlandlktan Sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ahale tarih Ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir,
9. lstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarl ile bu iş kalemleri için teklif edilen barim fiyatlarln
çarplml Sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde Verilecektir. lhale
sonucunda, üzerine iha|e yapllan istekli ile barim fiyat sözleşme imzalanacaktır,
10. Bu ihalede, işin tamaml için teklif Verilecektir,
'!'|. lstekliter teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak ozere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır
13. Verilen teklifleran geçedilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim gOnüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif Verilemez,
15, Diğer hususlar:
Aşırl düşük teklif değerlendirme yöntemi: lhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açlklama

istenmeksizin ekonomik açldan en avantajlı teklif üzerinde blrakllacaktır.

BosNA HERSEK GEzisi oRGANizAsYoN HizMET AL|M işi

ŞAHiNBEY BELEDiYEsl

Bosna Hersek Gezisi Organizasyon Hizmet al|m işi hizmet alımı 4734 saylı Kamu lhale
Kanununun 'l9 uncu maddesine göre açlk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik
ortamda EKAP üzerinden allnacaktlr, lhaleye ilişkin ayrlnt|ll bilgiler aşağlda yer almaktadlr:

ixıı

: 2020/69966

1-İdarenin

Adı
b) Adresa
a)

c) Telefon ve faks

:

:

Koleitepe Mahallesi Yesil cami caddesi No:

8

şAHiNBEY/GAziANTEP

numarası

ç) lhale dokumanlnln görülebileceği
e-imza kullanllarak indirilebileceği
internet sayfasl

şAHiNBEY BELEDiYEsi

,.

Ve

3422321111 - 3422323445

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

2Jhale konusu hizmet allmln

Bosna Hersek Gezisi organizasyon Hizmet allm İşi

a) Adl

198 kişi Bosna Hersek Gezi organızasyonu
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanl İçİnde
bulunan idari şartnameden ulaşllabilir.

b} Niteliği, türü Ve miktarl

c) Yapılacağt/teslim edileceği yer

Gaziantep Ve Bosna Hersek

ç) süresi/teslim tarihi

lşe başlama tarihi 22.06.2020, işin bitiş tarihi 04.09.2020

d) lşe başlama tarih

22.06.2020

i

3-iha|enin
a) lhale (son teklif Verme) tarih

saati
b) lhale komisyonunun toplantl
(e{ekliflerin açllacağ l adres)

Ve

; 13.03.2020 - 11:00

yeri

: Şahinbey ilçe

Belediyesi - Encümen salonu

4. ihaleye katllabilme şartlarl ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kıiterler:

4.1. lsteklilerin ihaleye katllabilmeleri için aşağıda sayllan belgeler Ve yeterlik kriterleri ile fiyat dlşl
unsurlara ilişkin bilgileri e{eklifleri kapsamında beyan etmeleri gefekmektedir.
4.1.2. Teklif Vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi Veya imza Sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olmasl halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4,1.2,2. r üzel kişi olmasl halinde, ilgisİne göre tuzel kişiliğin ortaklarl, üyeleri Veya kurucularl ile tüzel
kişiliğin yönetimindeka görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamlnln bir Ticaret sicil Gazetesinde bulunmamasl halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri Veya bu hususlarl gösteren belgeler ile ttrzel kişiliğin noter tasdikli imza
Sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli Ve iÇeriği ldari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli Ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 lhale konuSu allmln tamami Veya bir klsml alt yüklenicilere yaphrllamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tafaftndan iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarlslndan
fazla hissesine sahip ortağüna ait olmasl halinde, Türkiye odalar Ve Borsalar Birliği Veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir Veya noter taraflndan ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen Ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir ylldlr kesintisiz olarak bu şartln korunduğunu
gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik Ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşlmasl gereken kriterler:
ldare tafafündan ekonomik Ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemıştir.

4.3. Mesleki Ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taş|masl gereken kriterler:
4.3.1. iş deneyimani gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan Ve teklif edilen
bedelin % 25 oranlndan az olmamak üzere, ihale konusu iş Veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler Veya teknolojik ürün deneyim belgesa.
4.4. Bu ihalede benzeİ iş olarak

kabuledilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde Gerçekleştirilen her türlü gezi/oıganizasyon işleri benzer iş olarak
kabul edilecektir.

5. Ekonomik açldan en avantajll teklif sadece fiyat esaslna göre belirlenecektir.
6. lhaleye sadece yerli istek|iler katllabilecektir.
7. lhale dokümanı
e-amza kullanarak

EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilar. Ancak, ihaleye teklif Verecek olanlarln,
EkAp üzeranden ihale dokümanlnl indirmeleri zorunludur,

EKAP üzerinden elektronik ortamda hazlrlandüktan sonra, e-imza ile amzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih Ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

8. Teklifler,

9. lstekıaler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarl ile bu iş kalemleri için teklif edilen birjm fiyatIarln
çarplml sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şektinde Verilecektir, lhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme amzaIanacaktlr.
10. Bu ihalede, işin tamaml içan teklif Verilecektir
11. lstekliler teklif ettakleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kenda belirleyecekleri tutarda geçici
teminat verecekIğrdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapllmayacaktlr
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ıhale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdur.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif Verilemez.
15. Diğer husu§lar:

lhalede Uygulanacak S|nlr Değer Katsaylsl (R) :Diğer

Hizmetler/o,8o

Aşlrl düşük teklif değedendirme yöntemi: lhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açlklama
istenmeksizin ekonomik açldan en aVantajll teklif üzerinde blrakllacaktlr.

sAHlNBEYBELEDlYEsl

KuRUYEMiŞsATlNALlNAcAKTlR

Kuruyemiş (ceviz içi ve Kuru Üzüm) Allm işi mal a|ml47g4 saylll Kamu lhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açlk ihale usulu ile ihale edilecek olup, tekljfler sadece elektronik ortamda EKAP
trzerinden allnacaktlr. lhaleye ilişkin ayrlntlll bilgiler aşağlda yer almaktadlr:

lxtı

| 20201102676

1Jdaren in
b) Adresi

şAHiNBEY BELEDiYEsi
Kolejtepe Mahallesi Yesil
şAHiNBEY/GAziANTEP

c) TeIefon ve faks numarası

34?2321

ç) lhale dokümanlnln görulebileceği Ve
e-imza kullanllarak indirilebileceği
internet sayfası

https: //ekap. ki

a) Adı

1 1

cami caddesi No:

8

1 - 3422323445
k.

gov, tr/E

KAP/

2Jhale konusu mal alımIn
a)

Adı

b) Niteliği, türü Ve

:

müktarl

c) Yapllacağ l/teslim edlleceoi yer

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Kuruyemiş (Ceviz İçi ve Kuru Üzüm) Alım İşi
Ceviz içi (Net 70gr l|k) 620.000 paket Kuru Üzüm (Net 100gr
paket
llk)
620.000
Ayrlntlll bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanl içinde
bulunan idari şartnameden ulaşllabilir.

idarenin belirlediği okullara hafta içi mesai saatlerinde

teslim edilecektir.

Yüklenici ile idare arasında sözleşmenin karşılıklı
imzalanmaslna müteakiben idarenin ihtiyaclna göre
belirtiıen miktarda Ve sürede peyder pey ,ürün allml
yaplıacaktlİ.'l 9.06,2020 tarihinde bitecektir.

d) lşe başlama tarihi

sözleşme imzalanmasından itibaren işe başlanacaktlr.

3Jhalenin
a) lhale (son teklif Verme) tarih Ve

06.04.2020 -

11

:00

saati
b) lhale komisyonunun toplantl yeri
(e-tekliflerin açl lacağl adres)

Şahinbey ilçe Belediyesi - Encümen salonu

4. lhaleye katllabilme şartlarl ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.'|. lsteklilerin ihaleye katllabilmeleri için aşağlda sayllan belgeler Ve yeterlik kriterleri

ale

fiyat d|şl

unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamlnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif Vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi Veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olmasl halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2,2. Tuzel kişi olmasl halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri Veya kurucularl ile tüzel
kişiliğin yönetjmindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamlnln bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasl halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri Veya bu hususlarl gösteren belgeler ile tüzel kişaliğın noter tasdikli imza
sirkülerine ilişkjn bılgiler,
4.1.3. Şekli Ve ıçeriğa ldari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli Ve içeriği ldari Şartnamede belirtenen geçici teminat bilgileri,
4.,t.5 lhale konusu allmln tamaml Veya bir klsml alt yüklenicilere yaptlrllamaz.
4.2. Ekonomik Ve mali yeterliğe iıişkin belgeler ve bu belgelerin taşlmas| gereken kriterler:
ldare taraf!ndan ekonomik Ve mala yeterliğe ilişkin kfiter belirtilmemiştir,
4.3. Me8leki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşlmasl gereken kriterler:

ilişkin bilgiler ile teknik
şartnameye cevaplarl ve açlklamalarl:
En uygun tek|ifi veren ilk iki istekliden ihaleden sonra 3 gün içerisinde numune
istenecektir.Her bir üründen ayn ayrl 10 ar paket Numune sunulacaktlr.
5. Ekonomik açldan en avantajll teklif sadece fiyat esaslna göre belirlenecektir.
6. lhale yerli Ve yabancl tüm isteklilere açlktlr,
7. lhale dokümanl EKAP üzerinden bedelsjz olarak görülebiljr. Ancak, ihaleye teklif Verecek olanlarln,
e-imza kullanarak EkAp üzerinden ihale dokümanlnl indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazlrlandlktan sonra, e-imza ile imzalanarak, tekIife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih Ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. lstekliler tekliflerinı, her bar iş kaleminin maktarl ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarplml sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde Verilecektir. lhale
sonucunda, üzerine ıhale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır,
10. Bu ihalede, işin tamaml için teklif Verilecektir.
11. lstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyeceklerj tutarda geçacl
4.3.'|. Tedarik edilecek mallarln numuneleri, kataloglar|, fotoğraflarlna

teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktlr,
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresı, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim gOnüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
teklaf değerlendirme yöntemi: lhale, Kanunun

Aşlrl düşük

38 anci maddesinde öngörülen açlklama

istenmeksizin ekonomik açldan en aVantajll teklif üzerinde blrakllacaktlr.

SAHlNBEY BELEDlYEsl

ToZ ŞEKER AL|M lŞi

Toz Şeker Allm işi allml 4734 sayıll Kamu lhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açlk ihale Usulü
ile ihale edilecektir. lhaleye ilişkin ayrlntıll bilgiler aşağlda yer almaktadlr:
lhale Kayüt

Numarasl

: 2020/88864

1-1darenin
a)

Adresi

:

numarasl
Posta Adresa

Kolejtepe Mahallesi Yesil Cami caddesi
ŞAH lN BEY/GMlANTEP

b) Telefon Ve faks

,.

c) Elektronik

: ihale@sahinbey, bel.tr

ç)lhaledokümanınıngörülebileceği

No:

8

3422321111 - 3422323445

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

internet adresi (Varsa)

2-1hale konusu malın
a) Niteliği, türü Ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

,150.000

KG

Toz

ŞEKER

AyrlntllI bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanl içinde bulunan
idari şartnameden ulaşllabilir,

Ürünler, Şahinbey Belediyesi sosyal Yardım

lşleri

Müdürlüğüne bağll Güneş MahalIesinde Uzay Çatlll semt
Pazarl altlnda bulunan Ana Depoya Veya idaremize bağll
sosyal Market'e teslIm edilecektir.

ile idare araslnda sözleşmenin karşlllkll
imzalanmaslna müteakiben idarenin ihtiyac|na göre belirtilen
miktarda Ve surede peyderpey ürün allml yapllacaktlr. lşin
süresi 31 , 12.2020 tarihande bitecektir,

Yüklenici

3- lhalenin
a) Yapllacağl yer
b) Tarihi Ve saata

Kolejtepe Mahallesi Yeşilcami caddesi Noj8 Şahinbey
/GAzlANTEP
: 23.03,2020 - 'l 1:00

4. lhaleye kat|labilme şartlarl Ve istenilen belgeler iIe yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:

4.1. lhaleye katllma şartlarl Ve istenilen belgeler:
4.1.2. TekIif Vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesj Veya imza sirküleri;
4.1-2.1. Gerçek kişi olmasl halinde, notertasdikli imza beyannamesi,
4_1_2_2. Tüzel kişi olmasl halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri Veya kurucularl ile tüzel
kişiliğin yönetimandeki görevlileri belirten son durumu gösterir Tacaret Sacil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamInın bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazetelera Veya bu hususlarl gösteren belgeler ile tüzel kaşiliğin noter tasdikli imza
sirkuleri,
4- 1 .3. Şekli Ve içeriğ j ldari Şartnamede belirlenen teklaf mektubu.
4.1 .4. Şekli ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen geçica teminat.
4.1.5 lhale konusu allmln tamaml Veya bir klsml alt yüklenicilere yaptlrllamaz.
4.2. Ekonomik Ve mali yeterliğe ilişkin belgeler Ve bu belgelerin taŞlmasl gereken kriterler:
ldare taraf lndan ekonomik Ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4,3. Mesleki Ve Teknik yeterliğe ilışkin belgeler Ve bu belgelerin taşlmasl gereken kriterler:
4,3,1, Tedarik edilecek mallarln numuneleri, kataloglarl, fotoğraflarü ile teknik şartnameye cevaplarl Ve

açlklamalarl içeren doküman:

lhaleye teklif edilecek ürünler orijinal ambalajlarda bjr adet numune ihale saatinden önce
Belediyemizin Sosyal Yardlm lşleri Müdürlüğü birimine Tutanak karşlllğlnda teslim edilecektir
5,Ekonomik açldan en aVantajll teklif sadece fiyat esaslna göre belirlenecektir
6, lhaleye sadece yerli istekliler katllabilecektir
7, lhale dokümanInln görülmesi:
7,1. lhale dokümanl, idarenin adresinde görülebalir.
7,2. lhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını

zorunludur,

EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

8, Teklifler, ihale tarih Ve saatine kadar ŞahInbey Belediyesi-Destek Hizmetler Müdürlüğu_lhale Takip
Şefliği adresine elden teslim edilebileceği g|bi, aynl adrese iadeli taahhütlü posta Vasıtaslyla da

gönderilebilir.

9, lstekliler tekliflerin j, mal kalem-kalemleri açin teklif birim fayatlar üzerinden Vereceklerdar. ihale
sonucu, üzerjne ihale yapllan istekliyle her bir mal kalemi miktarl ile bu mal kalemleri açin teklif edilen
birim fiyatlarln çarpIml sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktlr.
Bu jhalede, işin tamaml için teklif verilecektir.
10, lstekliler tekiif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir,
1

1, Verilen teklaflerin geçerlilak Süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz

seksen) takvim günüdür

12. Konsorsiyum olarak ihaleye tekl|f Verilemez
13, Bu ihalede elektronik eksiltme yapıımayacaktır
,14,Diğer

hususlar:

lhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açlklama istenmeksizin ekonomik açldan en avantajll
teklif uzerande blrakllacaktlr,

