
EoiRNE BELEDiYE BAşKANL İĞİ MALi HlZMETLER MÜOÜRLÜ ĞÜ BÜNYESİNDE SU

ABoueleniııix sAYAç ENDEKs İrnixl orunıı,sAyAç AçMA,K ııırıı ve rıxsiı-arı

KişiLi
lNDE çALlşTlR.
izMET AL|M lşl

lLMA K üzERE 35 (oTUZBEş)
KAoAR rüM IŞLEM LERiN YAPİLMAS l HizMETLER

K PERSONEL H

EDlRNE ELEo iYEsl r,rnLİ izME MüoÜ nı_üĞ üsA NAL A eiRi MiTLER

internet adresi

2-ihale konusu hizmetin

a) Niteıiği, türü ve miktarl

Edirne Belediye Başkanhğl Mali Hizmetler Müdürlüğü Bünyesinde su Abonele,inin sayaç

Endeksleıini Oiuma,Sayaç lç'",İ"p,İ" ", 
İahsİata Kadar Tüm lslemler'n Yapılması

Hizmetlerinde çallştlrlımak r*ri,i'jlJi;oĞiiiJiiii iu."""a Hizmit Alım lşi hizmet a!lml 4734

savılı Kamu lhale Kanununun 
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Fdirne Beledive Başkantığl Mali Hizmetler Müdürlüğü satln

İ;;i;;İ a;Jemirtİş Mahallesi Tekkekap Caddesi

3"i"ç*"" nı"*ıi Ek HEmet Blnast No:l 22020 , MERKEZ l

EDlRNE
14.12.2017 - 11,§0

ı. itıaleye katllabilme şartlaİl ve istenilen beı9eler ile yeteılik değerlenctirmeslnde uy9ulanacak

kriterler:
İ.İll't 

"İ"r" 
katılma şartları ve istenilen belgeler:

/ı.1.2. T€klif vermeye yetkili olduğuİu-gö"İJ*n l"' Beyannamesi_veya lmza S'rküleri;

].,İ.İ.l.Ğllç* ış1 olhası tıa'inde, noter tasdikıı imza beyannamesı,

ı_1.2.2. ruzelkiŞi olmasI nr,,"o., ,iniJri g'Ör; tu.li ı.işiılğinin o|.tak|an, 0veleri veya kurucularl ile tozel

kisiliöin vönetimdeki görevlileri o",,İ"i'rrii,i,_r-.J eÖite-ri, ricaret sicil Gazetesi. bu bilgilerin

tr. j ın,n bir Ticaret siciı e azete.iİje,İlrır""]""],Ği t 
"ıı.de, 

bu biloiIerin tumunü Qöstermek ozere

iıgiıi Ticaret Siciı Gazeteıeri vey" ,İ;';l,"#İŞ.Ğn oeigeıer ile tıi-zeı kiŞiliğin noter tasdikli imza

sirküleri.
İİİ."r. Ö.r'' ," içe.iği ldari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

;.;.;: ffi; ;; ;;;,ği i;;,i Öartnamede beıirıenen geçici teminat

4.1.5 lhale konusu işin tamamı veya bır kısml alt yoklenicilere yapttnlamaz,

4.1.6 T.]zeI kışi taraf ından ş o-"'vİrn'^'lo,İ";{İ u;;j; 9yl{ıln 
beloenin, tOzel kiş]Iiğin yansından

taz|a hissesine sahip ortağına ,,t jı,",,"h"ıind", ticaret ve sanayi odasl/tıcaret odasl bünyeslnde

bulunan ticaret sicil memurıukıan i;;;;;;i;rh;"ebeci, Yeminli mali mğŞavir Ya da serbest

muhasebeci mali muşarir tarahnoa;iı. ,ü"i"iıt i"J..i""ri dOzenlenen ve dOzenlendiği tarihten

l;:,İ:İŞ, # ;"jİİJİ, İ."s;ti,İ, 
"ı"İaİ 

ou şarı,n to,unouğunu gösıeren, standart forma uygun

b€lge,



4.2. Ekonomik ve maıi y6terliğo ilişkin belgel6r ve bu belg€|grin taşlmasl gereken kr'terlğl:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeıer:

Teklifedilenbede|in%lodanazolmamaküzereisteklitaraflndanbelirlenecektutardabankalar
n".JlnJ"ı.(i kullanllmamlş nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da uzerinde k|sltlama bulunmayan

;.;;;t"; gösterir banka relerans mektubu,

g,; kiit"i merorrt ve kred,i tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak

sağlanabiIir.

4.2.2. i§tgktinin ihalenin yaplldlğı yıldan önceki ylla ait ylı sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) llgili mevzuatı uyarlnca bilançosunu yayımlatma zorufılu|uğu olan istekliler yll sonu bilançosunu veya

;İ;;;";r; gerekli l,ı.it"',l"İin sağlandığını. gösteren bölümter'nı,

İİİlgİlİ.er.rrt, uyİrınca bilançosunu yayimlatma zorunıuluğu o|mavan istekliler, yıl sonu bilançosunu

veya bilançonun gerekli kriteden;;rlL,io,g,"i 
'österen 

böIümIerini ya da bu kriterlerin sağlandığını

oöçtc.mek üzere serbest mutıaseueJ, yerıiinli iıali ml]şavir veya serbest muhasebeci mali müşavir

;;};;;;;' 
-* 

.,""Jrn 
- forma uygun o|arak dozenlenen belgeyi sunar,

sunulan bilanço Veya eşdeğer 
^ __belgİlerde,

,İ -C"rl 
oranın (dOnen varlıklat l kİsa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranlnln (öz kaynaklar/ to!t3ı. ?!'iı en az 0,15 olmasl,

Ji x,r, ,"o"ıi l"nı.a borçlarlnln oJiaynatıira oran,n,n d,50,den küçük olmasl. yeterlik kriterleridir v_e

bu uç kriter birlikte aranlr,

Yukanda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar. son iki ylla ait belgeleIini sunabilirler, Bu

,"ıiiio", *" iki ylİn parasal irt"ıar,n,n- ortaıaması uzennden yeterlik kriterlerinin sağlanlp

sağıanmadığlna .. 
baklllr,

serbest meslek erbablnln vereceği, ilgilt mevzuatlna 9öre düzenlenmiş ve onaylanmlş selbesı mes|ek

*'*""i'a"i"" oi"tlnde gösterile; döertere göre. son yıla aıt toplam gelirin toplam gıdere o,antnln

;;;;;;;ö,l";it 9elir Je giderlerin parasal t-utarlannın ortalaması üzerinden bUlunacak oranln en az

r. ,5ı 6ıması sarit aranır, s"ro""İ 
"İ".ı"ı-ıİranç 

defteri özetinin sefbest muhasebeci, yeminıi mali

};rr";*; Şj"]i-irnr""J"i n.'"ıi müşavir y; da vergi dairesince onaylı olması 9erekir,

4.2.3. iş hacmini 9östorcn belga|er:

a) lhalenin yaplldlğl ylldan önceki ylla ait toplam , ciroYu gösteren gelir tablosu,

oİ ,u"inl aıt,rioa oeJam eaen nizmei ışıeri,iin gerçekıeşiirilen kısmının veya bitirilen h2mel işlerinin

plrrrll 
'rt.İ"İ 

- 
9ö"ı"r"n, itıaĞnın 

'yapılOığı yıtdan onceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgeIerden birinin sunuımasl yeterlidif,

iJpıam cironun tetiıieaiıen bedetin %25.inden , taahhot altünda devam eden iŞlerin gerçekleştirilen

küsmının veya bitirilen işlerin prrr""ı tGnn,n ise teklif edi!en bedelin o/o15,inden az olmaması gerekir,

Bu kriterlerden herhangi binni ."ğıry"n r" sağladığl kritere ilişkin belgeyi sunan istekla yeterli kabul

edilir. .^L)|-2^ -^^ iL.
BUkriterleribirÖncekiylldasağlayamayanlar,sonikiyllaaitb€lgeler|njsunabilirler-Butakdirdesoniki
v,ı,n'par".aı tut"ı"nnın ortaıamaiı ırzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadlğlna baklılr.

4.3. Mes|eki ve Teknik yateiliğe İlişkin belgeler ve bu belg€lerin taşlmast gereken k,iterle7:

4.3.1. iş deneyimina girsteren beıgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bır sözleşme kapsamlnda kabul işlemleri tamamlanan Ve teklif edilen

ğedelin % 5o oranından 
", 

oır".rio uzere, inaıe konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler veya teknolo.jik tlriin deneyim belgesi-

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.,l.
x"riuaıı sayaç okuma (eıektrik, su, doğalgaz 9b t hizmet işleri b€nzeı iş kabul edilir.

5,Ekonomik açldan en avantajk teklif sadece fiyat esaslna göre beIirlenecektir-

6. lhaleye sadece yer|i istekliler katllabilecektif.

7. lhate dokümanınln 9örüImesi Ve satln ahnmasl:
İ.ı. G"ıJ ookorrnı. ijarenin adresinde görOlebilir ve 50 TRY (Türk Liıas!) ka'şılığı Edlrne BelediYo

Başkan|ığı Maıi Hizmeüer Müdüılüğü §aıın Alma Birimi Babademirtaş Mahailesi Tekkekapı



caddesi saraçhane Mevkii Ek Hlzmet Blnasl No:l 22o2o _ Merkez,/ Edirne adresinden satln

allnabilir.
7.2. lhaleve teklif verecek olanlarln ihaIe dokümantnl satln a' 
kullanarai indirmeleri zorunludur.

lmalart veya EKAP uzerinden e-imza

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ediıne Belediye Ba§kaniğı Mali Hizmetlot Müdürlüğü Satın

aı." aıiıını 8abadğmirtaş Mahallesi Tekkekapl caddğsi saraçhan€ Mevkai Ek Hızmet Blnasl

İ;,;rdö._ #İİÜ İEÖtnıe aol."sine eıde; tesıim edi|ebileceğj gibi, aynı adrese iadeli taahhütl0

posta vasltaslyla da gönderilebilir.

9. lstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, lhale sonucu ozerine ihale yapllan

"t"ııı"ı". 
t", on ş kjleminin hiktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatıarın çarpımı sonucu

Juİunİn İopıam b;del 0zerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktıı,

Bu ihalede, işin tamaml için teklif veıilecektir,

1o. istekliler teklif ettikleri bedelin o/o3,ğnden az olmamak ozere kendi belirleyecekleri tutarda 9eçici

teminat vereceklerdir.

1.1. Verilen tek|iflerin geçerlilik s(lresi, ihale tarihınden itibaren 90 (doksan) takvim günOdOr,

12, Konsorsiyum olarak ahaleye teklit verilemez,

13.Diğe] hususla.:
i",rıiii,n,, oag"rin altında kalan istekliIerden Kanunun 38 inci maddesine göre açlklama istenecektir


