
SIFIR ATIK PROJES  KAPSAMINDA MAL ALIMIİ
SULTANBEYL  BELED YES  TEM ZL K  LER  MÜDÜRLÜ Üİ İ İ İ İ İŞ İ Ğ

S f r  At k  Projesi Kapsam nda Mal  Al mı ı ı ı ı ı mal  al m  4734 say l  Kamu hale  Kanununun 19 uncuı ı ı ı İ  
maddesine göre aç k  ihale usulü ile ihale edilecek olup,  teklifler sadece elektronik ortamda EKAPı  
üzerinden al nacakt r. ı ı  haleye ili kin ayr nt l  bilgiler a a da yer almaktad r:İ ş ı ı ı ş ğı ı
İKN : 2022/898500

1-İdarenin
a) Adı : SULTANBEYLİ  BELEDİYESİ  TEMİZLİK  İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : BATTALGAZİ  MAHALLESİ  KUBBE  CADDESİ  4  34935 

SULTANBEYLİ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2165641300 - 2163984884
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve 
e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası

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

2- hale konusu mal al m nİ ı ı
a) Adı : Sıfır Atık Projesi Kapsamında Mal Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Kompost Makinesi, 10 Adet Mobil Atık Getirme Merkezi, 

1  Adet  Yongalama  Makinesi,  1  Adet  Okul  Tipi  (Koldan 
Çevirmeli) Kompost Makinesi ve 2 Adet Bisiklet Tipi Kompost 
Makinesi  Allınacaktır.
Ayrıntılı  bilgiye  EKAP’ta  yer  alan  ihale  dokümanı  içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İdarenin  Deposuna  (Batalgazi  Mah.  Özgürlük  Cad.  No:186 
Sultanbeyli/İSTANBUL) veya İdarenin Sultanbeyli İlçe sınırları 
içerisinde göstereceği yerlere

ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici  firma  ihale  konusu  malları,  sözleşmenin 
imzalanmasından itibaren 45 gün içerisinde teslim edecektir.

d) İşe başlama tarihi : 10.10.2022

3- haleninİ
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.09.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Battalgazi  Mah.  Kubbe  Cad.  No:4 

Temizlik  İşleri  Müdürülüğü  Toplantı 
Salonu Sultanbeyli/İSTANBUL

4. haleye kat labilme artlar  ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacakİ ı ş ı ğ  
kriterler:
4.1. steklilerin ihaleye kat labilmeleri  için a a da say lan belgeler ve yeterlik kriterleri  ile  fiyat dİ ı ş ğı ı ışı 
unsurlara  ili kin  bilgileri  e-teklifleri  kapsam nda  beyan  etmeleri  gerekmektedir.ş ı
4.1.2. Teklif  vermeye  yetkili  oldu unu  gösteren  bilgiler;ğ
4.1.2.1. Tüzel  ki ilerde;  isteklilerin  yönetimindeki  görevliler  ile  ilgisine  göre,  ortaklar  ve  ortakl kş ı  
oranlar na  (halka  arz  edilen  hisseler  hariç)/üyelerine/kurucular na  ili kin  bilgiler  idarece  EKAP’tanı ı ş  
al n r.ı ı
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  bilgileri.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:



İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik  aç dan  en  avantajl  teklif  sadece  fiyat  esas na  göre  belirlenecektir.ı ı ı
6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecek olup yerli mal  teklif eden yerli istekliye ihaleninİ ı ı  1. K s m,ı ı  
3.  K s m,  4.  K s m  k s mlar nda  %15(On  Be  )ı ı ı ı ı ı ı ş  oran nda  fiyat  avantaj  uygulanacakt r.ı ı ı
7. hale doküman  EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlar n,İ ı ı  
e-imza  kullanarak  EKAP  üzerinden  ihale  doküman n  indirmeleri  zorunludur.ı ı
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda haz rland ktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklifeı ı  
ili kin  e-anahtar  ile  birlikte  ihale  tarih  ve  saatine  kadar  EKAP  üzerinden  gönderilecektir.ş
9. stekliler tekliflerini, her bir i  kaleminin miktar  ile bu i  kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar nİ ş ı ş ı  
çarp m  sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat eklinde verilecektir. hale sonucunda,ı ı ş İ  
üzerine  ihale  yap lan  istekli  ile  birim  fiyat  sözle me  imzalanacakt r.ı ş ı
10. Bu  ihalede,  k sm  teklif  verilebilir.ı ı
11. stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçiciİ  
teminat  vereceklerdir.
12. Bu  ihalede  elektronik  eksiltme  yap lmayacakt r.ı ı
13. Verilen  tekliflerin  geçerlilik  süresi,  ihale  tarihinden  itibaren 90  (Doksan) takvim  günüdür.
14.Konsorsiyum  olarak  ihaleye  teklif  verilemez.
15. Di er hususlar:ğ
Teklif fiyat  ihale komisyonu taraf ndan a r  dü ük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inciı ı şı ı ş  
maddesine göre aç klama istenecektir.ı


