YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERĠ MAL ALIMI
KIRġEHĠ R BELEDĠ YESĠ TEMĠ ZLĠ K Ġ ġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERĠ MAL ALIMI mal alı mı 4734 sayı lı Kamu İ hale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açı k ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alı nacaktı r. İ haleye ilişkin ayrı ntı lı bilgiler aşağı da yer almaktadı r:
Ġ KN

: 2020/352298

1-Ġ darenin
a) Adı

: KIRġEHĠ R BELEDĠ YESĠ
MÜDÜRLÜĞÜ

TEMĠ ZLĠ K

b) Adresi

: KIRġEHĠ R KIRġEHĠ R MERKEZ/KIRġEHĠ R

c) Telefon ve faks numarası

: 3862131023 - 3862131326

Ġ ġLERĠ

ç) İ hale dokümanı nı n görülebileceği ve e-imza : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
kullanı larak indirilebileceği internet sayfası
2-Ġ hale konusu mal alı mı n
a) Adı

: YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERĠ MAL ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

: 3 KALEM YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERĠ MAL ALIMI
Ayrı ntı lı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari Ģartnameden ulaĢı labilir.

c) Yapı lacağı /teslim edileceği yer

: KIRġEHĠ R BELEDĠ YESĠ TEMĠ ZLĠ K Ġ ġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
ġANTĠ YESĠ

ç) Süresi/teslim tarihi

: SözleĢme imzalandı ktan sonra 20 gündür.

d) İ şe başlama tarihi

: SözleĢme tarihi iĢe baĢlama tarihidir.

3-Ġ halenin
a) İ hale (son teklif verme) tarih ve
saati

: 11.08.2020 - 14:00

b) İ hale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açı lacağı adres)

: KIRġEHĠ R BELEDĠ YE BAġKANLIĞI NEġET ERTAġ KÜLTÜR
VE SANAT MERKEZĠ Ġ HALE SERVĠ SĠ

4. Ġ haleye katı labilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İ steklilerin ihaleye katı labilmeleri için aşağı da sayı lan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dı şı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamı nda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İ hale konusu malı n satı ş faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alı nması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1-) 770 Lt. Konteyner için TS EN 840-3 Uygunluk Belgesi
2-) Yerüstü Konteyner için TS EN 13071-1 ve TS EN 13071-2+A1 Uygunluk Belgesi
3-) Galvaniz için TS EN ISO 1461 Uygunluk Belgesi
4-) Tekerler için TS EN 12532 Uygunluk Belgesi
5-) ISO 9001:2015 Belgesi
6-) Sanayi Sicil Belgesi
7-) Ġ malat Yeterlilik Belgesi (Metal ve Yerüstü için ayrı ayrı )
8-) Yerli Malı belgesi (Metal ve Yerüstü için ayrı ayrı )
9-) Kapasite Raporu : Metal ve Yerüstü Konteyner imalatı ve Sı cak Daldı rma Galvaniz iĢi
yaptı ğı nı gösteren belge

10-) Ġ Ģ Bitirme : Ġ halede teklif edilen bedelin % 40’ı ndan az olmamak üzere tek sözleĢmeye
iliĢkin belge.
11-) Benzer iĢ olarak Metal ve Yerüstü Çöp Konteyneri Alı mı
12-) Teslim Süresi : 20 gün
13-) Gecikme cezası : %2
14-) Ġ hale saatinden önce 1’er adet çöp konteyneri numunesi Belediyemiz Temizlik Ġ Ģleri
Müdürlüğü’ne tutanak karĢı lı ğı nda teslim edilecektir. Teslim edilen numunelerin teknik
Ģartnameye uygun olup-olmadı ğı na ihaleden sonra detaylı incelemede karar verilecektir.
Numune getirmeyen ve Numunesi teknik Ģartnameye uygun olmayan firmaları n teklifleri
değerlendirme dı Ģı bı rakı lacaktı r.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları , üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamı nı n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İ dari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İ dari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İ hale konusu alı mı n tamamı veya bir kı smı alt yüklenicilere yaptı rı lamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢı ması gereken kriterler:
İ dare tarafı ndan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢı ması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malları n numuneleri, katalogları , fotoğrafları na iliĢkin bilgiler ile teknik
Ģartnameye cevapları ve açı klamaları :
Ġ hale saatinden önce 1’er adet çöp konteyneri numunesi Belediyemiz Temizlik Ġ Ģleri
Müdürlüğü’ne tutanak karĢı lı ğı nda teslim edilecektir. Teslim edilen numunelerin teknik
Ģartnameye uygun olup-olmadı ğı na ihaleden sonra detaylı incelemede karar verilecektir.
Numune getirmeyen ve Numunesi teknik Ģartnameye uygun olmayan firmaları n teklifleri
değerlendirme dı Ģı bı rakı lacaktı r.
5. Ekonomik açı dan en avantajlı teklif sadece fiyat esası na göre belirlenecektir.
6. İ haleye sadece yerli istekliler katı labilecektir.
7. İ hale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanları n,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanı nı indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazı rlandı ktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İ stekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatları n
çarpı mı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İ hale
sonucunda, üzerine ihale yapı lan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktı r.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İ stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapı lmayacaktı r.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmı Ģ) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşı rı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İ hale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açı klama
istenmeksizin ekonomik açı dan en avantajlı teklif üzerinde bı rakı lacaktı r.

