Süre ve Yaklaşşk Maliyet Bilgileri
İlan Süresi

: 21

Yasal Kapsam

: 13 b/3

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet
Ortak Alım

Sınır Değer

: 3. adşm 270.489,00 - 2.066.004,00
: Hayşr
: Yaklaşşk maliyet eşik deşerin dört katşna eşit veya
bu deşerin altşnda

ARAÇ SATIN ALINACAKTIR
İSKENDERUN BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
KAMYONET TÜRÜ ARAÇ ALIMI alşmş 4734 sayşlş Kamu şhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açşk ihale usulü ile ihale edilecektir. şhaleye ilişkin ayrşntşlş bilgiler aşaşşda yer
almaktadşr:
İhale Kayıt Numarası
1-İdarenin
a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi

: 2018/584836
: Numune
Mah.
Dr.Sadık
İskenderun/HATAY

Ahmet

Caddesi

: 326 618 57 30 - 326 614 16 76

: ihale@iskenderun.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
(varsa)
2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati

: 10
Adet
Kamyonet
Türü
Araç
Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: İskenderun Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım
Müdürlüğü sahasına teslim edilecektir.

: Araçlar, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 (on) gün
içerisinde tüm Trafik Tescil işlemleri ve Zorunlu Trafik Sigorta
poliçeleri yapılmış şekilde teslim edilecektir.
: İskenderun
Belediyesi
Brifing
Salonu-Yenişehir
M.Çakmak Cad. No:11 K:3 İskenderun/HATAY

Mah.

: 19.12.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:

4.1. şhaleye katşlma şartlarş ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduşunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olmasş halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olmasş halinde, ilgisine göre tüzel kişilişin ortaklarş, üyeleri veya kurucularş ile
tüzel kişilişin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamşnşn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasş halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarş gösteren belgeler ile tüzel kişilişin noter tasdikli
imza sirküleri,
4.1.3. şekli ve içerişi şdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. şekli ve içerişi şdari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 şhale konusu alşmşn tamamş veya bir kşsmş alt yüklenicilere yaptşrşlamaz.
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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açşdan en avantajlş teklif sadece fiyat esasşna göre belirlenecektir.
6. şhaleye sadece yerli istekliler katşlabilecektir.

7. şhale dokümanşnşn görülmesi ve satşn alşnmasş:
7.1. şhale dokümanş, idarenin adresinde görülebilir ve 70 TRY (Türk
Lirası) karşşlşşş İskenderun Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü-Numune
Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. İskenderun/HATAY adresinden satşn alşnabilir.
şhale dokümanşnşn posta yoluyla da satşn alşnmasş mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanş
almak isteyenler, posta masrafş dahil 80 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Halk Bankası
İskenderun Şubesi İskenderun Belediyesi TR560001200922300007000026 yatşrmak zorundadşr.
Posta yoluyla ihale dokümanş satşn almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu
ve adşna ihale dokümanş satşn alşnacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarasş
bilgisi ile ihale dokümanşnşn gönderileceşi adresin de belirtildişi ihale dokümanş talep
başvurularşnş yukarşda yer alan faks numarasşna veya yazşlş olarak idareye ihale tarihinden en
az beş gün önce göndermek zorundadşr. şhale dokümanş iki iş günü içinde bildirilen adrese posta
yoluyla gönderilecektir. şhale dokümanşnşn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanşn
ulaşmamasşndan veya geç ulaşmasşndan ya da dokümanşn eksik olmasşndan dolayş idaremiz
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanşn postaya verildişi tarih, dokümanşn satşn alma tarihi
olarak kabul edilecektir.
7.2. şhaleye teklif verecek olanlarşn ihale dokümanşnş satşn almalarş veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İskenderun Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü-Yenişehir
Mah. M.Çakmak Cad. No:11 K:3 İskenderun/HATAY adresine elden teslim edilebileceşi gibi, aynş
adrese iadeli taahhütlü posta vasştasşyla da gönderilebilir.

9. şstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. şhale
sonucu, üzerine ihale yapşlan istekliyle her bir mal kalemi miktarş ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarşn çarpşmş sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktşr.
Bu ihalede, işin tamamş için teklif verilecektir.
10. şstekliler 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:
şhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açşklama istenmeksizin ekonomik açşdan en
avantajlş teklif üzerinde bşrakşlacaktşr.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapşlmayacaktşr.

