ULAŞIM Hİ ZMETLERİ MÜDÜRLÜ ĞÜ Hİ ZMETLERİ NDE KULLANILMAK ÜZERE ARAZİ Tİ Pİ (4X4)
Çİ FT KABİ NLİ KAMYONET(Pİ CK-UP)Hİ ZMET ARACI MAL ALIM İ Şİ
EDİ RNE BELEDİ YESİ MALİ Hİ ZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA Bİ Rİ Mİ
Ulaşı m Hizmetleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanı lmak üzere arazi tipi (4x4) çift kabinli
kamyonet(pick-up)hizmet aracı mal alı m işi 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

: 2019/411316

1-İ darenin
a) Adresi

: Edirne Belediye Başkanlı ğı Mali Hizmetler Müdürlüğü
Satı n Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı
Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hı zmet Bı nası No:1 22020 MERKEZ / EDİ RNE 22020 Babademirtaş Mah. EDİ RNE
MERKEZ/EDİ RNE

b) Telefon ve faks numarası

: 2842129926 - 2842129925

c) Elektronik Posta Adresi

: satinalmamd@edirne.bel.tr

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

: Ulaşı m Hizmetleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanı lmak
üzere 1 Kalem arazi tipi (4x4) çift kabinli kamyonet(pickup)hizmet
aracı
mal
alı m
işi
Ayrı ntı lı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşı labilir.

b) Teslim yeri

: Ulaşı m Hizmetleri Müdürlüğü

c) Teslim tarihi

: Sözleşmenin imzalanması nı müteakip en geç 30 (otuz)
takvim gündür.

3- İ halenin
a) Yapılacağı yer

: Edirne Belediye Başkanlı ğı Mali Hizmetler Müdürlüğü
Satı n Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı
Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hı zmet Bı nası No:1 22020
Merkez/EDİ RNE

b) Tarihi ve saati

: 16.09.2019 - 15:00

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, 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 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,
d)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,
4.3.2. Satı ş sonrası servis, bakı m ve onarı ma ilişkin belgeler:
*En az 2 yı l veya 100.000 km mekanik garanti olmalı dı r.
*Araçta EN AZ 5 yı l süre ile boya garantisi olmalı dı r.
*Araç hatalı malzeme ve işçiliğe karşı 2 yı l garantili olacaktı r.Bakı m ve Onarı m Yetkili Servis
Tarafı ndan Yapı lacaktı r
4.3.3. Tedarik edilecek malları n numuneleri, katalogları , fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açı klamaları içeren doküman:
Tedarik edilecek malı n fotoğrafları ve teknik özellikleri gösterir katolog
komisyona sunulacaktı r
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli 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 Edirne Belediye Başkanlı ğı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satı n
Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hı zmet Bı nası
No:1 22020 Merkez/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 90 (doksan) 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.

