
TEM ZL K LER  FAAL YETLER NDE KULLANILMAK ÜZERE MAL VE MALZEME ALIMIİ İ İŞ İ İ İ
SULTANBEYL  BELED YES  TEM ZL K LER  MÜDÜRLÜ Üİ İ İ İ İ İŞ İ Ğ

Temizlik leri Faaliyetlerinde Kullan lmak Üzere Mal ve Malzeme Malİş ı  al m  4734 say l  Kamu haleı ı ı ı İ  
Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. ı  haleye ili kin ayr nt l  İ ş ı ı ı
bilgiler a a da yer almaktad r:ş ğı ı
İhale Kayıt Numarası : 2021/873900

1-İdarenin
a) Adresi : BATTALGAZİ  MAHALLESİ  KUBBE  CADDESİ  4  34935 

SULTANBEYLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165641300 - 2163984884
c) Elektronik Posta Adresi : temizlik@sultanbeyli.bel.tr
ç) İhale  dokümanının  görülebileceği 
internet adresi (varsa)

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

2- hale konusu mal nİ ı
a) Niteliği, türü ve miktarı : Temizlik  İşleri  Faaliyetlerinde  Kullanılmak  Üzere  Çöp  poşeti, 

konteyner  ekipmanları,  temizlik  malzemeleri  vb.  olmak  üzere 
toplamda  4  kısım  Mal  ve  Malzeme  Alınması
Ayrıntılı  bilgiye  EKAP’ta  yer  alan  ihale  dokümanı  içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Battalgazi  Mah.  Özgürlük  Cad.  No:186  (Katı  Atık  Aktarma 
Merkezi) Sultanbeyli /İST

c) Teslim tarihi : 28.01.2021 tarihinde İşe başlanılması düşünülmektedir.

3- haleninİ
a) Yapılacağı yer : Battalgazi Mah. Kubbe Cad. No:4 Afet Koordinasyon Merkezi 

Toplantı Salonu Sultanbeyli/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 18.01.2022 - 10:30

4. haleye kat labilme artlar  ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak İ ı ş ı ğ
kriterler:
4.1. haleye kat lma artlar  ve istenilen belgeler:İ ı ş ı
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren belgeler,ğ
4.1.2.1. Gerçek ki i olmas  halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,ş ı
4.1.2.2. Tüzel ki i olmas  halinde, teklif mektubunu imzalayan n noter tasdikli imza beyannamesi. ş ı ı
Tüzel ki ilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortakl k oranlar na ş ı ı
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucular na ili kin bilgiler idarece EKAP’tan al n r. EKAP’a ı ş ı ı
kay tl  olmayan yabanc  istekliler taraf ndan ise, ilgili ülke mevzuat  dikkate al narak, belirtilen ı ı ı ı ı ı
hususlara ili kin gerekli belgeler sunulur.ş
4.1.3. ekli ve içeri i dari artnamede belirlenen teklif mektubu.Ş ğ İ Ş
4.1.4. ekli ve içeri i dari artnamede belirlenen geçici teminat.Ş ğ İ Ş
4.1.5 hale konusu al m n tamam  veya bir k sm  alt yüklenicilere yapt r lamaz.İ ı ı ı ı ı ı ı
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
3. Kısıma ait 1, 2 ve 3. Maddelerdeki çöp konteyner tekerleri için TS EN 12532 standartlarına uygunluk 
belgesi teklif ekinde sunulması zorunludur. Ürünlerin tesliminde farklı bir yerden alınması durumunda 
standartlara uygunluk belgesinin malın tesliminde idareye sunulması zorunludur. Konteyner 
tekerleklerinde, imalatçı firma logosu ve TS EN 12532 yazılı soğuk damga olacaktır. Ürünlerin tesliminde 
farklı bir yerden alınması durumunda standartlara uygunluk belgesinin malın tesliminde idareye 



sunulması zorunludur.

5.Ekonomik aç dan en avantajl  teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir.ı ı ı
6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir.İ ı
7. hale doküman n n görülmesi:İ ı ı
7.1. hale doküman , idarenin adresinde görülebilir.İ ı
7.2. haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n  EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri İ ı ı ı
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Temizlik leri Müdürlü ü (Battalgazi Mah. Kubbe Cad. İş ğ
No:4 Sultanbeyli/ STANBUL)İ  adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn  adrese iadeli taahhütlü ğ ı
posta vas tas yla da gönderilebilir.ı ı
9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale İ İ
sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar  ile bu mal kalemleri için teklif edilen ı ı
birim fiyatlar n çarp m  sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözle me imzalanacakt r.ı ı ı ş ı
Bu ihalede, k sm  teklif verilebilir.ı ı
10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici İ
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 yap lmayacakt r.ı ı
14. Di er hususlar:ğ
Teklif fiyat  ihale komisyonu taraf ndan a r  dü ük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun ı ı şı ı ş
38 inci maddesine göre aç klama istenecektir.ı


