2021 YILI YOL BAKIM VE ONARIMDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI İŞ
BÜYÜKÇEKMECE BELED İYES İ FEN İŞL ER İ MÜDÜRLÜ Ğ
Ü
2021 Y ıl ı Yol Bak ım ve Onar ımda Kullan ılmak Üzere Malzeme Al ım ı İşi al ım ı 4734 say ıl ı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç ık
ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ili şkin ayr ınt ıl ı bilgiler a şa ğıda yer almaktad ır:
İhale Kay ıt Numaras ı

: 2021/185344

1-İdarenin
a) Adresi

: Fatih Mh. Şe hremini Sk. No:1 34500 . BÜYÜKÇEKMECE/ İSTANBUL

b) Telefon ve faks numaras ı

: 444 0 340 - 0(212) 883 55 64

c) Elektronik Posta Adresi

: ihale@bcekmece.bel.tr

ç) İhale doküman ın ın görülebilece ği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
adresi (varsa)
2-İhale konusu mal ın
a) Niteli ği, türü ve miktar ı

: 12

Kalem

Yol

Bak ım

Onar ımda

Kullan ılmak

Üzere

Malzeme

Al ım ı

İşi 'dir.

Ayr ınt ıl ı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale doküman ı içinde bulunan idari şa rtnameden
ula ş
ı labilir.
b) Teslim yeri

: Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlü ğ
ünün Güzelce Mahallesinde bulunan Fen İşl eri
Müdürlü ğ
ü Şa ntiye Deposuna teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

: Yüklenici, ihale konusu mallar ı i şe ba şlama tarihinden itibaren 210 takvim günü içerisinde
İdarenin

iste ğ
i do ğ
rultusunda

peyderpey

Teknik

Şa rtnamede

ön

görülen

şe kilde

Sözle şmenin 10.1.1. maddesindeki adrese teslim edecektir.
3- İhalenin
a) Yap ılaca ğ
ı yer

: Büyükçekmece Belediyesi C Blok 2. Kat Avrupa Konseyi Toplant ı Salonu Fatih Mahallesi,
Şe hremini Sokak, No:1, Büyükçekmece/ İstanbul

b) Tarihi ve saati
: 26.04.2021 - 11:00
4. İhaleye kat ılabilme şa rtlar ı ve istenilen belgeler ile yeterlik de ğ
erlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye kat ılma şa rtlar ı ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu ğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek ki şi olmas ı halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel ki şi olmas ı halinde, İdari Şa rtname ekinde yer alan Tüzel Ki şilerde Ortakl ık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İli şkin Son Durumu
Gösterir Belge ile tüzel ki şili ğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şe kli ve içeri ği İdari Şa rtnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şe kli ve içeri ği İdari Şa rtnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu al ım ın tamam ı veya bir k ısm ı alt yüklenicilere yapt ır ılamaz.
4.1.6 Tüzel ki şi taraf ından i şdeneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel ki şili ğin yar ıs ından fazla hissesine sahip orta ğ
ı na ait olmas ı
halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli ği veya yeminli mali mü şavir ya da serbest muhasebeci mali mü şavir veya noter taraf ından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendi ği tarihten geriye do ğru son bir y ıld ır kesintisiz olarak bu şa rt ın korundu ğ
unu gösteren belge, standart forma uygun
belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterli ğ
e ili şkin belgeler ve bu belgelerin ta ş
ı mas ı gereken kriterler:
İdare taraf ından ekonomik ve mali yeterli ğe ili şkin kriter belirtilmemi ştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterli ğ
e ili şkin belgeler ve bu belgelerin ta ş
ı mas ı gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son be ş y ıl içinde bedel içeren bir sözle şme kapsam ında kesin kabul i şlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oran ından az olmamak
üzere ihale konusu i şveya benzer i şlere ili şkin i şdeneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer i şolarak kabul edilecek i şler:
4.4.1.
Kamu veya Özel sektörde gerçekle ştirilmi ş, bedel içeren tek sözle şmeye dayal ı, her türlü Yol Bak ım ve Onar ımda Kullan ılmak Üzere
Malzeme Al ım ı i şleri benzer i şolarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik aç ıdan en avantajl ı teklif sadece fiyat esas ına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler kat ılabilecek olup yerli mal ı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamam ında % 15 (yüzde on be ş) oran ında fiyat
avantaj ı uygulanacakt ır.
7. İhale doküman ın ın görülmesi:
7.1. İhale doküman ı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanlar ın ihale doküman ın ı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Büyükçekmece Belediyesi C Blok 2. Kat İhale Bürosu Fatih Mahallesi, Şe hremini Sokak, No:1,
Büyükçekmece/ İstanbul adresine elden teslim edilebilece ği gibi, ayn ı adrese iadeli taahhütlü posta vas ıtas ıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yap ılan istekliyle her bir mal
kalemi miktar ı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar ın çarp ım ı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözle şme
imzalanacakt ır.
Bu ihalede, i şin tamam ı 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 60 (Altm ış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yap ılmayacakt ır.
14. Di ğ
er hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen aç ıklama istenmeksizin ekonomik aç ıdan en avantajl ı teklif üzerinde b ırak ılacakt ır.

