ÜSTYAPILI ARAÇ SATIN ALINACAKTIR
EDİ RNE BELEDİ YESİ FEN İ ŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemiz Müdürlüklerine çeşitli üstyapı lı araç alımı 4734 sayılı Kamu İ hale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İ haleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İ hale Kayı t Numarası

: 2021/407696

1-İ darenin
a) Adresi

: BABADEMIRTAS MAH. TEKKE KAPI CAD. FEN ISLERI
MD. 22020 SARAÇHANE EDİ RNE MERKEZ/EDİ RNE

b) Telefon ve faks numarası

: 2842252216 - 2842135347

c) Elektronik Posta Adresi

: fenislerimd@edirne.bel.tr

ç) İ hale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İ hale konusu malı n
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 1 adet MOBİ L BÜFE PANELVAN ARACI, 1 adet
TELESKOBİ K BOMLU Hİ DROLİ K PLATFORM ARACI, 5
adet Mİ N. 5 M3 DAMPERLİ KAMYON, 1 adet Çİ FT KABİ N
İ TFAİ YE KAMYONU, 3 adet Mİ N. 8M3 Çİ FT KABİ N
DAMPERLİ
KAMYON
Ayrı ntı lı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşı labilir.

b) Teslim yeri

: Edirne Belediyesi Fen İ şleri Müdürlüğü

c) Teslim tarihi

: Araçlar sözleşmenin imzalandı ğı günden itibaren 60 gün
içinde teslim edilecektir.

3- İ halenin
a) Yapılacağı yer

: EDİ RNE
BELEDİ YE
BAŞKANLIĞI
FEN
İ ŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ Tekke Kapı Cad. 22100 - Saraçhane/EDİ RNE

b) Tarihi ve saati

: 16.08.2021 - 10:00

4. İ haleye katı labilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İ haleye 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, İ dari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve
Yönetimdeki Görevlilere İ lişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İ dari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İ dari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İ hale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşı ması gereken kriterler:
İ dare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşı ması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satı cı lı ğı veya imalatçı lı ğı gösteren belgeler:
a) İ malatçı 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.
İ steklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli
kabul edilir. İ steklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adı na düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayı n veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafı ndan aday veya istekli adı na
düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayı n veya isteklinin kayı tlı olduğu meslek odası tarafı ndan aday veya istekli adı na
düzenlenen İ malat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayı n veya isteklinin kayı tlı olduğu meslek odası tarafı ndan aday veya istekli adı na
düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Adayı n veya isteklinin alı m konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarı nca
yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı
olduğunu gösteren belgeler,
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İ hale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İ hale dokümanının görülmesi:
7.1. İ hale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İ haleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EDİ RNE BELEDİ YE BAŞKANLIĞI FEN İ ŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ Tekke Kapı Cad. 22100 - Saraçhane/EDİ RNE adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İ stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İ hale
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. İ stekliler 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. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İ hale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.

