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Siire ve Yaklagrk Maliyet Bilgileri

ilan S0resi : 14

Yasal Kapsam : 13 bl2

ilan Siiresi iqin Yaklaqrk Maliyet : 2. adrm I 17.120,00 -234.251,00

Ortak Ahm : Hayrr

Srnrr Defer : ihalenin yaklagrk maliyeti e5ik de[erin yarrstna kadar

PersonefeDala]1 : Hayrr- t2.06.20t5tarihiilede

.i*ii "ir*iii nLm,rc,cxrrR
ERZTIRTIM AZiZiYE SOSYAL YARDIMLASMA VE DAYANISMA VAKFI

Aziziye Kaymakamhir Sosyal Yardtmlagma ve Dayanrqma Vakrf Bagkanhfr 2Ol7 yth kdmiir nakliyesi hizmet ahmt 4734 sayfi Kamu ihale Kanununun l9
uncu maddesine g<ire agtk ihale usulti ile ihale edilecektir. ihaleye iliqkin aynntrh bilgiler a;a!rda yer almaktadrr:
ihale Kayrt Numarasr :

1 -idarenin

a) Adresi :

b) Telefon ve faks numarasr :

c) Elektronik Posta Adresi :

q) lhale dokiimanrnrn gdrulebilecegi internet :

adresi

2-ihale konusu hizmetin

a) Niteligi, ttirti ve miktan :

b) Yaprlacagr yer :

c) Suresi :

3- ihalenin

a) Yaprlacalr yer :

b) Tarihi ve saati :

: 2O171299999

: YENI MAHALLE Yf,Ni MAHALLE OI25700 AZiZiYElf,RzURUM
'. 4426313130 - 4426313797

:

https://ekap. kik. gov.trlEKAP/

7500 ton kdmiir nakliyesi
Ayrlntrh bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokiimanl iqinde bulunan idari gartnameden ulaqrlabilir.
Aziziye ilgesi lltca tren istasyon 9eflili
ige baqlama tarihi 15.07.2017 , i$in biti; tarihi 31.08.2017

Ihca mahallesi E 80 karayolu yanr hiikiimet konalr AziziyelErzurum

03.07.2017 - I l:fi)

4. ihaleye katrlabilme gartlarr ve istenilen belgeler ile yeterlik delerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1, ihaleye katrlma Sartlar! ve istenilen belgeler:
.1.1.2. Teklifvermeye yetkilt oldugunu gosteren imza Beyannamesi veya imza Sirkuleri:
4.1,2.1. Gergek ki;i olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.'lnzel kiSi olmasr halinde, ilgisine gore tiizel kiqililinin ortaklan, uyeleri veya kurucularr ile ttzel kigililin yonetimdeki gorevlileri belirten son durumu
gosterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamlnrn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasr halinde, bu bilgilerin tumunii gdstermek uzere ilgili Ticaret
Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gOsteren belgeler ile tiizel kifiligin noter tasdikli imza sirk0len,
4.1.3. gekli ve igerili ldari gartnamede belirlenen teklifmektubu.
4.1.4. $ekli ve igerili idari gartnamede belrrlenen gegici teminat.
4.1.5 ihale konusu iqin tamamr veya bir krsmr alt yuklenicilere yaptlnlamaz.
4.1.6Trnel kigi taraftndan i9 deneyimlni gostermek iizere sunulan belgenin, tuzel ki;iligin yarrsrndan fazla hissesine sahip ortalrna ait olmasr halinde, ticaret ve
sanayi odasr/ticaret odast biinyesinde bulunan ticarel sicil memurluklan veya serbest muhasebeci, yeminli mali mugavir ya da serbest muhasebeci mali miigavir
tarafindan ilk ilan tarihinden sonra diizenlenen ve d0zenlendif,i tarihten geriye dolru son bir yrldrr kesintisiz olarak bu garttn korundulunu gosteren, standart
forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterlife iligkin belgeler ve bu belgelerin tagrmasr gereken kriterler:
idare tarafindan ekonomik ve mali yeterli[e iliqkin kriter belirtilmemiqtir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterli[e iligkin belgeler ve bu belgelerin tagrmasr gereken kriterler:
4.3.1. iq deneyimini gdsteren belgeler:

Son beg ytl iginde bedel igeren bir sdzleqme kapsamrnda kabul iglemleri tamamlanan ve teklifedilen bedelin % 50 orantndan az olmamak iizere, ihale konusu iq
veya benzer iglere iligkin ig deneyimini gosteren belgeler veya teknolojik Urtin deneyim belgesi.

4.3.2. Kalite ve standarda iliqkin belgeler:

TSE

4.4. Bu ihalede benze r ip olarak kabul edilecek iqler:

4.4.1.

Tiirkiye Cumhuriyeti kara yollarrnca yaprlan her tUrlii malzeme nakliye i9i

S.Ekonomik agrdan en avantajlr teklifsadece fiyat esaslna gdre belirlenecektir.

6. ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.

7. ihale doktimanrnrn giirulmesi ve satln allnmasl:
7.1. ihale doktimanr, idarenin adresinde gorulebilir ve lfi) TRY (Tiirk Lirasr) kargrhlr Aziziye Kaymakamh[r Sosyal Yardrrnlaqma ve Dayanrgma Vakfi
adresinden satrn alrnabilir.
7.2. ihaleye teklifverecek olanlann ihale dokiimanrnr satln almalan veya EKAP uzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aziziye Kaymakamhlr H0kumet Konalr toplantt salonu adresine elden teslim edilebileceli gibi, aynr adrese iadeli
taahhutlu posta vasltaslyla da gonderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, Birim fiyatlar uzetinden vereceklerdir. ihale sonucu uzerine ihale yaprlan istekliyle, her bir iq kaleminin miktarr ile bu kalemler igin teklif
edilen birim fiyatlann garptmt sonucu bulunan toplam bedel uzerinden birim fiyat sozle5me imzalanacaktrr.
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Bu ihalede, igin tamamr igin teklif verilecektir.

10. istekliler teklil'ettikleri bedelin 7o3'unden az olmamak tizere kendi belirleyecekleri tutarda gegici teminat vereceklerdir.

I l Verilen lekliflerin gegerlilik siiresi, ihale rarihinden itibaren l5 (on beq) rakvim gunudur.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

l3.Di[er hususlar:
ihale, Kanunun 38 inci maddesinde ongdrulen aqrklama istenmeksizin ekonomik agrdan en avantajL teklifuzerinde brrakrlacakhr
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