SÜS BİTKİLERİ-FİDAN VE ÜRETİM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
İSKENDERUN BELEDİYESİ PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ
SÜS BİTKİLERİ-FİDAN VE ÜRETİM MALZEMELERİ ALIMI alımı 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
1-İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)

: 2017/113438
: Yenişehir Mah. Maresal Çakmak Cad.No:11 K:4 İskenderun/HATAY
: 326 613 49 90 - 326 614 16 76
: ihale@iskenderun.bel.tr
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi

: Muhtelif tür ve miktarda 134 Kalem Süs Bitkileri-Fidan ve Üretim Malzemeleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
: İskenderun Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü Turist Kampı
: Mevsimlik çiçekler ve çiçekli bitkiler sözleşmenin imzalanmasını müteakip idarenin
işe başlama tebliğinden itibaren, idarenin talebi doğrultusunda partiler halinde 180
takvim günü içerisinde, idarenin ihtiyacı olan bitkileri yükleniciye bildirildikten sonra
5 (beş) gün içerisinde İskenderun Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü Turist Kampına
getirilerek mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir. Ancak ihale konusu ağaçlar
sözleşmenin imzalanmasını müteakip idarenin işe başlama tebliğinden itibaren 20
(yirmi) takvim günü içerisinde İskenderun Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü Turist
Kampına teslim edilecektir

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati

: İskenderun Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü Turist Kampı (Piri Reis Mah. Lala
Mustafa Paşa Cad. No:1 İskenderun/HATAY)
: 07.04.2017 - 10:30

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, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının 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 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. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet
belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin
imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
d) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı düzenlenen ve isteklinin teklif edilen ürünün üretici olduğunu gösteren belge veya belgeler,
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve
isteklinin üretici olduğunu gösteren belge veya belgeler.
İstekliler, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
A) İstekliler, ihale tarihinde saat 10:30'a kadar aşağıda yazılan bitkilerin teknik şartnameye uygun numunelerini; toplamda 14
adet olmak üzere, İskenderun Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü Turist Kampına (Piri Reis Mah. Lala Mustafa Paşa Cad. No:1
İskenderun/HATAY) teslim etmek zorundadır. Numune getirmeyen veya numuneleri teknik şartnameye uygun olmayan
teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
Numunelerin üzerinde teklif sahibi olan isteklinin;
İsteklinin ismi,
Bitkinin türkçe-latince adı,
Bitkinin boy ve çap bilgilerinin yazılı olduğu etiket olmalıdır.
1-Birim Fiyat Cetvelinin 3,29,53,54,57,80,103,106,107,108 ve 126 sıra nolu bitkilerin her birinden birer adet olmak üzere
toplam 11 adet,
2-Birim Fiyat Cetvelinin 16,17,18,19 ve 20 sıra nolu bitkilerin herhangi birinden bir adet olmak üzere toplam 1 adet,
3-Birim Fiyat Cetvelinin 25,26,27 ve 28 sıra nolu bitkilerin herhangi birinden bir adet olmak üzere toplam 1 adet,
B)İstekliler, ihale tarihinde saat 10:30'a kadar, aşağıda yazılan bitkilerin teknik şartnameye uygun birer adet fotoğraf
örneğini bir zarfın içerisinde; toplamda 32 adet olmak şartı ile, İskenderun Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü Turist Kampına
(Piri Reis Mah. Lala Mustafa Paşa Cad. No:1 İskenderun/HATAY) istenilen diğer bitki numuneleriyle birlikte teslim etmeleri
gerekmektedir. Hiç fotoğraf getirmeyen, getirdiği görseller anlaşılır olmayan veya teknik şartnameye uygun olmayan teklifler
kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.
-Teknik şartnameye uygun bitkilerin görseli; A4 sayfaya renkli, anlaşılır şekilde 15cmx15cm ebatlarında basılmış olacaktır.
-Her bitki ayrı bir sayfaya renkli olarak basılacaktır.
-Sayfanın alt kısmında;
-Bitkinin türkçe-latince adı ,
-Bitkinin boy ve çap bilgileri belirtilmiş olacaktır.
1-Birim Fiyat Cetvelinin 4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,30,31,32,34,37,42,44,46,47,48,50,52,60,62,68,74,75,79,109,118 ve
120 sıra nolu bitkilerin her birinden fotoğraf getirmek şartı ile toplam 32 adet fotoğraf getirilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 60 TRY (Türk Lirası) karşılığı İskenderun Belediyesi Park Bahçe
Müdürlüğü Kalemi(Yenişehir Mah. M.Çakmak Cad.No:11 K:4 İskenderun/HATAY) adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı
dahil 70 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Halk Bankası İskenderun Şubesi İskenderun Belediyesi
TR560001200922300007000026 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman
bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası
bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks
numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü
içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İskenderun Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü Turist Kampı (Piri Reis Mah. Lala
Mustafa Paşa Cad. No:1 İskenderun/HATAY) 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 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır.

