GRANÜLER MALZEME SATIN ALINACAKTIR
MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Antalya İli, Muratpaşa Belediyesi Sınırları İçerisindeki Muhtelif Yol, Cadde, Sokak, Yaya Kaldırımı ve Yaya
Yollarının Yapım ve Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere; 30000 Ton 3/8 İnç’lik Granüler Malzeme Alımı
İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası

: 2015/50449

1-İdarenin
a) Adresi

: Çağlayan Mah. Bülent Ecevit Bulvarı Osman ATEŞ İş Merkezi
No:99/B Muratpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası - MURATPAŞA /
ANTALYA 07320 MURATPAŞA/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

: 2423202121 - 2423242398

c) Elektronik Posta Adresi

: ihale@muratpasa-bld.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 1 Adet Mal(30.000 Ton 3/8 İnçlik Granüler Malzeme) Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

: *Yüklenici tarafından getirilen malzeme İdarenin kantarında
tartıldıktan sonra inşaat sahasına veya depolama yerine toplu ve
düzenli olarak indirilecektir. *Bu ihale kapsamında temin edilecek
olan 3/8 inç’lik Granüler Temel Malzemesi temini işinde tüm
malzemelerin işçiliği, imalatı, nakliyeleri, yükleme ve boşaltması
yükleniciye ait olup, Fen İşleri Müdürlüğünün görevlendireceği
elemanlar tarafından inşaat sahasında veya Fen İşleri Müdürlüğünün
Topçular ve Ermenek Mahallelerindeki depolarında teslim
alınacaktır. *İhale kapsamındaki malzemeler, teslim edilme süresinde
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde hangi kullanım yerlerine
veya hangi işyeri depolarına indirileceği hususu, Fen İşleri
Müdürlüğü elemanları tarafından yükleniciye bildirilecektir.
Malzemeler, İdare tarafından gösterilen stok sahasında Depo
Sorumluları veya Yapım Formeni tarafından teslim alınacaktır.
Malzemeler İdarenin talepleri doğrultusunda130 (yüzotuz) takvim
günü içerisinde peyderpey teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

: *Yüklenici tarafından temin edilecek tüm malzemeler, sözleşmenin
imzalanmasından sonra ve işyeri teslim tutanağı tarihi itibari ile
teslimata başlanıp, 130 (yüzotuz) takvim günü içerisinde İdarenin
talepleri doğrultusunda teslim edilecektir. Sözleşme imzalanmasının
herhangi bir sebeble geçikmesi halinde teslimatın 31/12/2015
tarihinde bitirilmesi esastır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Antalya Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Çağlayan Mah. Bülent Ecevit Bulvarı Osman ATEŞ İş Merkezi
No:99/B
Muratpaşa
Belediyesi
Ek
Hizmet
Binası
Muratpaşa/ANTALYA P.K 07230

b) Tarihi ve saati

: 03.06.2015 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Bu iş ile ilgili İdare, temin edilecek olan malzemelerde yer ve ocak göstermeyecek olup gerekli tüm
malzeme, Yüklenici tarafından ruhsatlı ocaklardan temin edilecektir. Yüklenicinin firmasına ait ruhsatlı
ocağı olması halinde ruhsatın aslı veya noter onaylı sureti; Yüklenicinin firmasına ait ruhsatlı ocağı yoksa,
malzemeyi temin edeceği ruhsatlı ocak sahibi firma ile bu işe ait olarak yapmış olduğu temin sözleşmesini
ve ekinde firmanın ruhsatı veya noter onaylı suretini ihale dosyasında bulunduracaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki 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 tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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 açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Antalya Muratpaşa
Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çağlayan Mah. Bülent Ecevit Bulvarı Osman ATEŞ İş Merkezi
No:99/B Muratpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Muratpaşa/ANTALYA P.K 07230 adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Antalya Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Çağlayan Mah. Bülent Ecevit Bulvarı Osman ATEŞ İş Merkezi No:99/B Muratpaşa Belediyesi Ek Hizmet
Binası Muratpaşa/ANTALYA P.K 07230 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

