SIFIR ATIK PROJES İ KAPSAMINDA MAL ALIMI
SULTANBEYL İ BELED İYES İ TEM İZL İK İŞL ER İ MÜDÜRLÜ Ğ
Ü
S ıf ır At ık Projesi Kapsam ında Mal al ım ı 4734 say ıl ı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre aç ık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ili şkin ayr ınt ıl ı bilgiler a şa ğıda yer almaktad ır:
İhale Kay ıt Numaras ı
: 2022/679322
1-İdarenin
a) Adresi

: BATTALGAZ İ MAHALLES İ KUBBE CADDES İ 4 34935
SULTANBEYL İ/ İSTANBUL
b) Telefon ve faks numaras ı
: 2165641300 - 2163984884
c) Elektronik Posta Adresi
: temizlik@sultanbeyli.bel.tr
ç) İhale doküman ın ın görülebilece ği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu mal ın
a) Niteli ği, türü ve miktar ı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin
a) Yap ılaca ğ
ı yer
b) Tarihi ve saati

: 220 Adet Metal İç Mekan At ık Kutusu ve 10.000 Adet
Plastik
İç
Mekan
Kutusu
Ayr ınt ıl ı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale doküman ı içinde
bulunan idari şa rtnameden ula ş
ı labilir.
: İdarenin Deposuna (Batalgazi Mah. Özgürlük Cad. No:186
Sultanbeyli/ İSTANBUL) veya İdarenin Sultanbeyli İlçe
s ın ırlar ı içerisinde gösterece ğ
i yerlere
: Yüklenici firma ihale konusu mallar ı, sözle şmenin
imzalanmas ından itibaren 45 gün içerisinde teslim
edecektir.

: Battalgazi Mah. Kubbe Cad. No:4 Temizlik
Müdürülü ğ
ü Toplant ı Salonu Sultanbeyli/ İSTANBUL
: 28.07.2022 - 11:00

İşl eri

4. İhaleye kat ılabilme şa rtlar ı ve istenilen belgeler ile yeterlik de ğ
erlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye kat ılma şa rtlar ı ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu ğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek ki şi olmas ı halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel ki şi olmas ı halinde, teklif mektubunu imzalayan ın noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel ki şilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortakl ık oranlar ına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucular ına ili şkin bilgiler idarece EKAP’tan al ın ır. EKAP’a
kay ıtl ı olmayan yabanc ı istekliler taraf ından ise, ilgili ülke mevzuat ı dikkate al ınarak, belirtilen
hususlara ili şkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şe kli ve içeri ğ
i İdari Şa rtnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şe kli ve içeri ğ
i İdari Şa rtnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu al ım ın tamam ı veya bir k ısm ı alt yüklenicilere yapt ır ılamaz.
4.1.6 Tüzel ki şi taraf ından i şdeneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel ki şili ğ
in yar ıs ından
fazla hissesine sahip orta ğ
ı na ait olmas ı halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli ğ
i veya yeminli mali
mü şavir ya da serbest muhasebeci mali mü şavir veya noter taraf ından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendi ği tarihten geriye do ğ
ru son bir y ıld ır kesintisiz olarak bu şa rt ın korundu ğ
unu
gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterli ğ
e ili şkin belgeler ve bu belgelerin ta ş
ı mas ı gereken kriterler:
İdare taraf ından ekonomik ve mali yeterli ğ
e ili şkin kriter belirtilmemi ştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterli ğ
e ili şkin belgeler ve bu belgelerin ta ş
ı mas ı gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son be şy ıl içinde bedel içeren bir sözle şme kapsam ında kesin kabul i şlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 15 oran ından az olmamak üzere ihale konusu i şveya benzer i şlere ili şkin i ş
deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsam ında sunmas ı gerekti ğ
i İdari Şa rtnamenin 7nci maddesi d ışı
ndaki
maddeleri ile teknik şa rtnamede belirtilen a şa ğı
daki belgeler:
İhaleye kat ılan istekliler 1. k ıs ım Metal İç Mekan At ık Kutusundan 1 adet, 2. K ıs ım Plastik İç
Mekan Kutusuher k ıs ım için bir adet numuneyi ihale saatinden önce bir tutanak ile Sultanbeyli
Belediyesinin Battalgazi Mah. Kubbe Cad. No:4 adresinde bulunan Temizlik İşl eri Müdürlü ğ
üne
teslim edecek olup bu tutanak ihale zarf ı içinde komisyona sunulacakt ır numunesi olmayan
firmalar ın teklifleri geçersiz say ılacakt ır.
4.4. Bu ihalede benzer i şolarak kabul edilecek i şler:
4.4.1.
S ıf ır At ık Projesi Kapsam ındaki At ık Toplama Ekipmanlar ıAl ım ı benzer i şolarak
de ğ
erlendirilecektir.
5.Ekonomik aç ıdan en avantajl ı teklif sadece fiyat esas ına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler kat ılabilecek olup yerli mal ı teklif eden yerli istekliye ihalenin
tamam ında % 1 (yüzde bir) oran ında fiyat avantaj ı uygulanacakt ır.
7. İhale doküman ın ın görülmesi:
7.1. İhale doküman ı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanlar ın ihale doküman ın ı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Temizlik İşl eri Müdürlü ğ
ü (Battalgazi Mah. Kubbe Cad.
No:4 Sultanbeyli/ İSTANBUL) adresine elden teslim edilebilece ğ
i gibi, ayn ı adrese iadeli taahhütlü
posta vas ıtas ıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yap ılan istekliyle her bir mal kalemi miktar ı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlar ın çarp ım ı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözle şme imzalanacakt r.
ı
Bu ihalede, k ısm ı teklif verilebilir.
10. İstekliler 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 yap ılmayacakt ır.
14.Di ğ
er hususlar:
Teklif fiyat ı ihale komisyonu taraf ından a şır ı dü şük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci
maddesine göre aç ıklama istenecektir.

