ZİNCİR AKTARMALI MOTORLU GALVANİZLİ SARMAL KEPENK MALZEMESİ İLE
HAVALANDIRMA VE AYDINLATMA PANJURU UYGULAMALI MAL ALIMI
KIRŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
ZİNCİR AKTARMALI MOTORLU GALVANİZLİ SARMAL KEPENK MALZEMESİ İLE
HAVALANDIRMA VE AYDINLATMA PANJURU UYGULAMALI MAL ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası

: 2020/697396

1-İdarenin
a) Adresi

: KIRŞEHİR KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

: 3862131023 -

c) Elektronik Posta Adresi

: ihale@kirsehir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 3 KALEM ZİNCİR AKTARMALI MOTORLU GALVANİZLİ
SARMAL KEPENK MALZEMESİ İLE HAVALANDIRMA VE
AYDINLATMA PANJURU UYGULAMALI MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

: KIRŞEHİR BELEDİYESİ AÇIK SEBZE PAZARYERİ

c) Teslim tarihi

: Sözleşme imzalandıktan ve yer teslimi yapıldıktan sonra
Malzemeler imalat halinde 30 gün içerisinde teslim
yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: KIRŞEHİR BELEDİYE
KÜLTÜR VE SANAT
TOPLANTI SALONU

BAŞKANLIĞI NEŞET ERTAŞ
MERKEZİ ŞEMSİ YASTIMAN

b) Tarihi ve saati
: 29.12.2020 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare 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.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
-Bütün malzemeler ve imalatlar TS EN 10305-5,5317 standart ve normlarına uygun olacaktır.
-Bütün Malzemeler yeni olacak, çatlak, kir, pas ve deliklerden arınmış olacaktır.
-İşin tamamının tam olarak yapılabilmesi için gerekli diğer madeni aksam cıvata, somun, rondelâ
vs imalatçı firmanın TSE normlarına uygun ve en üst kaliteli imalattan olacaktır.

-Malzemeler Yapı Denetim Kontrol Komisyonunun kontrolünden sonra montaja uygun olduğu
belirtildikten sonra montaj edilecektir.
-Çelik işlerde kullanılacak elektrotlar TSE 563 normlarına uygun imal edilmiş elektrotlar
olacaktır.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
-Yüklenici Firma personeli SGK kayıtlı olmak zorundadır. SGK kayıtlı olmayan personel
kesinlikle çalıştırılmayacaktır.
-Yüklenici Firma, işe başlamadan önce Kırşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne İhale konusu
Mal alımı işinin montajında çalışacak personeli için gerekli olan nüfus cüzdanı, sabıka
kaydı v.b. belgeleri teslim edecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı 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 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.

