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§dirn* Belediye Başkaniığı Çevre Korunıa ve Kontrol Müdürlüğü Hizmetlerinde Çalıştırılmak
Üzere 15 (onbeş} Kişiiik Personel İle l 1nlr; Adet Dizel Binek Kontrol Aracı Kiralanması Hizmet
A!ım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

lhale Kayıt Numarası
3 -İdarenin

aiAdresi

b) Te|efon ve faks numarası

c} Elektronik Posta Adresi

: 2017/600367

: Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetier Müdürlüğü §atın
Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi
§araçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22ü2ü
MERKEZJEDİRNE

. 2842129926 - 2842129925

: satinalma*edirne@mynet.com

ç) lhale dokümanının görü|ebileceği . https:/lekap.kik.gov.trlEKAP/
internet adresi

z-ıtıale konusu hizmetin

a) Nitelıği, türü ve miktarı 15 (onbeş) Kişilik Perşone| iıe ı 1uır; Adet Dİzeİ Biııek
Kontrol Aracı Kiralanması Hizmet Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Edirne Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü

İşe başlama tarihi01.0f .20'l8, işin bitiş tarihi 31.12.2ölü

b)Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhaienin

a)Yapılacağı yer Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler MüdürIüğü Satın
Aima Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi
§araçhane Mevkii Ek Hızrnet Bınası No:1 ?2020 - MERKEZ
l EDıRNE

18.12.2017 - 14:00b)Tarihive saati

4. İhaleye katı|abiime şartları ve istenilen belgeler ile yeter|ik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterlerı
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teİlif vermeye yetkili olduğunu gösteren lmza Beyannamesiveya İmza Sirküleri;
4"1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimdeki 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 tasdıklı imza

sirküleri,
4.1.3. Şeklive içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4,1.4. Şekii ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçiciteminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı a|t yÜklenicilere yaptırılamaz.
4,1.6 Tüzel kişitarafından iş deneyimin|göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait o|ması halinde, ticaret ve sanayi odasılticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbesl
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzen|endiği tarihten



geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,

4,2. Ekonomik ve malI yeterliğe ilişkin belgeler ve bu be|gelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar
nezdindeki kuiianılmamış nakdiveya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan
mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak
sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yı|a ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer
belgeleri:

a) llgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu
veya bilançonun gerekli krıterlerin sağlandığını gösteren bölümierini,
b) ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin
sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci
ma|i müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oran|n (dönen varlıklar i kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c)Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynak|ara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve
bu üç kriter birlikte aranlr.
yukarıda belirtilen kriterlerı bir onceki yılda sağ|ayamayanlar, son iki yıla ait belge|erini sunabiiir|er. Bu
takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerınden yeterlik kriter|erinin sağlanıp
sağ|anmadığına bakı lı r.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek
kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranlnln
veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en

az {1,25) olması şartı aranır, Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali

müşavır veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir,

a.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hızmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin
parasal tutarını gösteren, ihaienin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edi|en bede|in %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştiriien

kısmının veya bitirilen işlerin parasaltutarının ise tek|if edilen bedelin %15'inden az olmamasıgerekiı.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağiadığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul
edilir.
ğu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirier. Bu takdirde son
iki yılın parasaltutarlarının orta|aması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağianamadığına
bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belge|erin taşıması gereken kriterler:

a.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleritamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere i|işkin iş deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim be|gesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
-1(bir)adet 8inek KontrolAracı (dizet yakıt!ı} Kendi Malı veya KiraIık Olacaktır.
-Taşıtlara ait "Motorlu Araç Tescil Be|gesi" ve "Motorlu Araç Trafik Belgesi"nin Asılları veya

Noter Onaylı Suretleri.
-İstekliye ait o|mayan taşıtlar için, bu taşıtların isteklitarafından işin süresince kiralandığını

gösterir noterde düzenlenen kira mukaveiesinin aslı. Teklif Dosyada Bulunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:



4.4.1.
Her türlü işçi çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı tek|if sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

:. lhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.,t. lhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne Belediye
Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Birimi Babademirtaş MahallesiTekkekapı
Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası Noı{ 22020 - Merkez l Edirne adresinden satın
alınabilir.
7.2. lhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanınI satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü §atın
Alma Birimi Babademirtaş MahallesiTekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınaşı
No:1 22020 - MERKEZ l EDİRNEadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, ışin tamamı için teklif verilecektir.

10. istekliler teklif ettik|eri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.

11. Veri|en tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim gunüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
ihaıe,-Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bı rakılacaktı r.


