ASFALT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
EDİ RNE BELEDİ YESİ FEN İ ŞLERİ MÜDÜRLÜ ĞÜ
Şehrimiz yeni açı lan imar yolları na ve asfalt kaplamalı yolları na asfalt kaplama işlerinde
kullanı lmak üzere Edirne Merkez Teslimi Nakliye Dahil BSK (bitümlü sı cak karı şı m) asfalt
malzemesi 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

: 2022/143118

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

: Edirne Merkez Teslimi Nakliye Dahil 15.000 ton Binder
(BSK) asfalt malzemesi 15.000 ton Aşı nma (BSK) asfalt
malzemesi
Ayrı ntı lı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşı labilir.

b) Teslim yeri

: Edirne Merkez imar yolları

c) Teslim tarihi

: Yüklenici, sözleşmeye konu asfalt malzemelerini idarenin
ihtiyaç talepleri doğrultusunda günde en az 500 ton olacak
şekilde teslim etmek zorundadı r. İ darenin talebi
doğrultusunda bu miktar ve çalı şma günleri değişebilir.
Yüklenici, sözleşmeye konu asfalt malzemelerinin
teslimine, idarenin talebi doğrultusunda mesai saatleri
içerisinde (sabah saat 09:00 da başlamak ve 17:00 de
bitirmek suretiyle) teslim etmek zorundadı r. İ darenin talebi
doğrultusunda bu miktar ve çalı şma saatleri değişebilir.

3- İ halenin
a) Yapılacağı yer

: EDİ RNE
BELEDİ YE
BAŞKANLI ĞI
FEN
İ ŞLERİ
MÜDÜRLÜ ĞÜ Tekke Kapı Cad. 22100 - Saraçhane/EDİ RNE

b) Tarihi ve saati

: 29.03.2022 - 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 belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a
kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen
hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
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.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belge, standart forma uygun belge,
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. İ ş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif
edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. 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) Adaylar veya isteklilerin adları na veya ünvanları na düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara
ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
4.3.3. İ steklinin teklifi kapsamı nda sunması gerektiği İ dari Şartnamenin 7nci maddesi dı şı ndaki
maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağı daki belgeler:
İ stekliler, min. 160 ton/saat kapasiteli asfalt plentine ait (kendi malı veya kiralı k) belgeleri teklif
dosyası nda ihaleye katı lım aşaması nda sunacaktı r. a) Plent isteklinin kendi malı ise; bu durumu
plente ait ruhsat, demirbaş ve/veya amortisman defterinde kayı tlı olduğuna dair noter tespit
tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest
muhasebeci raporu ile belgelendirecektir. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama
yoluyla edinilmiş ise plentin, kira sözleşmesinin sunulması gerekir. İ ş ortaklı ğı olması
durumunda plent, ortakları n biri veya birkaçı tarafı ndan sağlanabilir. b) Plent isteklinin kendi
malı değil ise; yukarı da belirtilen özelliklerde plente sahip bir asfalt üreticisi ile araları nda
imzalayacakları noter onaylı plent kiralama sözleşmesini veya bu durumu tevsik edici belgeler
ile birlikte sözleşme imzalayacağı üreticiye ait yukarı da (a) bendinde belirtilen belgeleri de teklif
dosyası nda sunacaktı r.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü Bitümlü Sı cak Karı şı m (aşı nma, binder, bitümlü temel) asfalt üretimi ve satı şı işleri,
asfalt temini ve satı şı işleri veya asfalt üretimi ve serim işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
Asfalt üretimi ve serim işlerine ait belgelerin sunulması halinde, iş deneyimini tevsik etmek için
o işe ait kabul tutanağı , son hakediş belgeleri, fatura vb. belgeler de sunulacaktı r.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İ hale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
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 BAŞKANLI ĞI FEN İ ŞLERİ
MÜDÜRLÜ ĞÜ 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:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci
maddesine göre açıklama istenecektir.

