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indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eyiip Belediyesi Fen ISleri Miidiirliilii Nipancr Mah. Feshane Cad. No 44
Eyiip - istanbul adresine elden teslim edilebileceli gibi, aynr adrese iadeli taahhiitlii posta vasrtasryla da

gdnderilebilir.
9, istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri igin teklifbirim fiyatlar i.izerinden vereceklerdir. Ihale sonucu,
iizerine ihale yaprlan istekliyle her bir mal kalemi miktarr ile bu mal kalemleri igin teklifedilen birim fiyatlann
garprmr sonucu bulunan toplam bedel iizerinden bitim fiyat siizlegme imzalanacakttr.
Bu ihalede, igin tamamr igin teklifverilecektir.
10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'i.inden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda geqici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin gegerlilik siiresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmrl) lakvim giiniidir.
12. Konsorsi),um olarak ihaleye teklif verilemez.
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ASFALT BETONU (ASINMA) MALZEMESI SATIN ALINACAKTIR

20l4 Yrh MuratpaSa Belediyesi Srnrrlarr igerisinde Kullanrlmak Uzere, 40.000 Ton "Asfalt Betonu (Airnma)
Mafzemesi Alrmr i5i ahmr 4734 sayfi Kamu ihale Kanununun l9 uncu maddesine giire agrk ihale usulii ile ihale
edilecektir. ihaleye ilitkin ayrrntrlr bilgiler aqalrda yer almaktadtr:
: 2014123121

Ihale Kayrt Numsrrsl

1-ldarenin
a) Adresi

: Fener Mah. Tekehoglu Cad. 63 07160 Muratpap/Antalya

b) Telefon ve faks numarast

: 2423202250 - 242324239I
ihale@muratpasa-bld. gov.tr

c) Elektronik Posta Adresi

c) ihale dokiimanrnrn gdriilebilecegi
intemet adresi (varsa)

2-ihale konusu mahn
a) Niteligi, tiirii ve miktan

httpsy'/ekap.kik.gov.trlEKAP/

40.000 Ton Asfalt(Asrnma) Betonu
Ayrrntrh bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokiimaru iginde bulunan
idari gartnameden ulagrlabilir.
Muratpaqa Belediyesi stnrrlan igerisinde kullantlmak tzere, istenilen
giin ve zamanda, istenilen miktarda, idareac belirtilen muhtelif
galrgma sahastna yiikleme, bo$altma ve nakli yaprlmrf lekilde teslim

b) Teslim yerleri

edilecektir.

Asfalt Betonu Teslimi igin iqin 3l ll2l20l4 tarihi
bitirilmesi esastrr.

c) Teslim tarihi

3- ihalenin
a) Yaprlacag yer

itiba

ile

Antalya Muratpa$a Belediyesi Destek Hizmetleri Miidiirliigii Fener
Mah.Tekeliollu Cad.No:63 Antalya

15.04.2014 - l0:00
b) Tarihi ve saati
4. ihaleye kattlabilme $artlan ve istenilen belgeler ile yeterlik deEerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. ihaleye katrlma tartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatl gereli kayrth oldulu Ticaret ve/veya Sanayi Odasr ya da ilgili Esnafve Sanatkarlar Odast
belgesi;

4,1.1,1. Gergek kigi olmasr halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin iqinde bulundulu yrlda ahnmtg, ilgisine gdre
Ticaret velveya Sanayi Odasrna ya da ilgili Esnafve Sanatkarlar Odastna kayrth oldulunu gtisterir belge,
4.1.1.2. Tiizel ki6i olmasr halinde, ilgili mevzuai geregi kayrth bulundulu Ticaret velveya Sanayi odastndan, ilk
ilan veya ihale tarihinin iginde bulundulu yrlda ahnmr!, tiizel kiEililin odaya kayrth oldugunu gdsterir belge.
4.1.2, Teklifvermeye yetkili oldulunu giisteren imza beyannamesi veya imza sirkiileri;
4,1.2.1. Gerqek kiti olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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4.1.2.2. Tiizel ki$i olmasr halinde, ilgisine gdre tiizel ki$itigin ortaklarr, iiyeleri veya kuruculan ile tiizel ki$iligin
ydnetimindeki giirevlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamtntn bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmamasr halinde, bu bilgilerin ti.imnnu gdstermek iizere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususlan gdsteren belgeler ile tiizel kitiligin noler tasdikli imza sirkiileri,
4.1.3. gekli ve igeri!i idari $artnamede belirlenen teklifmektubu.
4.1.4. $eklive igerili idari $artnamede belirlenen gegiciteminat.
4.1.5 ihale konusu aLmrn tamaml veya bir klsmr alt yiiklenicilere yaptrnlamaz.
4.1.6 Tiizel kigi tarafindan ig deneyimini g6stermek lizere sunulan belgenin, tiizel kigililin yarrsrndan fazla
hissesine sahip ortagrna ait olmasr halinde, Tiirkiye Odalar ve Borsalar Birlili veya yeminli mali miilavir ya da
serbest muhasebeci mali mii$avir veya noter tarafrndan ilk ilan tarihinden sonra diizenlenen ve diizenlendigi
tarihten geriye dolru son bir yrldrr kesintisiz olarak bu $arttn korundugunu gosteren belge, standart forma uygun
belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterlile iligkin belgeler ve bu belgelerin ta$rmasr gerek€n kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler

Teklifedilen bedelin 7o l0 dan

az olmamak iizere istekli tarafrndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki

kullanrlmamrg nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da iizerinde ktsttlama bulunmayan mevduatlnl
gdsterir banka referans meklubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarlan toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak

sa!lanabilir.
4.2.2. isteklinin ihalenin yapddr$ yrldan iinceki ytls ait yrl sonu bilangosu veya e$deEer belgeleri:
a) ilgili mevzuatt uyarrnca bilangosunu yayrmlatma zorunluluiu olan istekliler ytl sonu bilangosunu veya
bilangonun gerekli kriterlerin sallandtttnr gdsteren bdliimlerini,
b) ilgili mevzuah uyannca bilangosunu yayrmlatma zorunlululu olmayan istekliler, yrl sonu bilangosunu veya
biJangonun gerekli kriterlerin sallandrlrnr gdsteren bitliimlerini ya da bu kriterlerin saglandrErnr gdstermek
iizere yeminli mali miifavir vcya serbest muhasebeci mali miigavir tarafindan standart forma uygun olarak
diizenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilango veya eqdeSer belgelerde;
a) Cari oranrn (dtinen varltklar/ktsa vadeli borglar) en az 0,75 olmasl,
b) Oz kaynak oranrnrn (iiz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olmast,
c) Krsa vadeli banka borglannrn 62 kaynaklara oranrnrn 0,50'den kiigi.ik olmasr ve belirtilen iig kriterin birlikte
saElanmasl zorunludur.
Yukanda belirtilen kriterleri bir tinceki yrlda sallayamayanlar, son iki yrla ait belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde, son iki yrhn parasal tutarlartnrn ortalamasr i.izerinden yeterlik kiterlerinin saglantp saglanmadlglna
bakrlrr.
ihale veya son ba5vuru tarihi yrhn ilk dilrt ayrnda olan ihalelerde, bir Onceki yrla ait ytl sonu bilangosunu veya
bilangonun gerekli gitriilen bOliimlerini ya da bunlara egdeler belgelerini sunmayanlar, iki dnceki yrla ait
belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini satlayamayanlar ise iki 6nceki ythn belgeleri ile ii9
<inceki yrlrn belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan ytllartn parasal tutarlarlnln ortalamasl
tizerinden yeterlik kriterle nin saglanrp sallanmadrlrna baktltr.
4.2.3. i9 hacmini giisteren belgeler:
a) ihalenin yaprldrgr yrldan 6nceki yrla ait toplam ciroyu giisteren gelir tablosu,
b) Taahhiit alhnda devam eden mal satrglarrnrn gerqeklegtirilen krsmrnrn veya bitirilen mal satlilannrn pamsal
tutannr gdsteren, ihalenin yaprldrtr yrldan iinceki yrlda dilzenlenmif faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulmast yeterlidir.
Bu belgelerdeki tutarlann, toplam ciro igin, isteklinin teklifedeceli bedelin % 25 inden, taahhiit altrnda devam
eden iglerin gergeklettirilen krsmrmn veya bitirilen iglere iligkin mal sattqlanntn parasal tutanntn ise teklif
edilen bedelin % l5 inden az olmamasr gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sallayan ve salladrlr kritere

iligkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir tinceki yrlda sallayamayan istekliler, son iki yrla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde
belgeleri sunulan son iki yrhn parasal tutarlannln ortalamasl iizerinden yeterlik kiterlerinin saglanlp
saglanmadlElna bakrlrr.
Yrhn ilk diirt ayrnda olan ihalelerde, bir 6nceki yrla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki dnceki ythn gelir
tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sallayamamasr halinde, iki ainceki yrhn ve ii9
iinceki ytlln gelir tablolan sunulabilir. Bu durumda gelir tablolan sunulan yrllann parasal tutarlannrn ortalamast

iizerinden yeterlik biterlerinin sallanrp sallanmadtltna bahlrr.
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4.3. Mesl€ki ve Teknik yeterlile iligkin belgeler ve bu belgelerin tagrmast gereken kriterler:
4.3.1.

lf

Son be5

deneyim belgeleri;
yrl iginde bedel igeren bir siizleqme kapsamrnda kesin kabul iqlemleri tamamlanan ve teklifedilen

bedelin % 25 oranrndan az olmamak tizere ihale konusu iq veya benzer i$lere ililkin iS deneyimini giistaren
belgeler.
4.3.2.

Yetkili satrclhgr veya imalttqlhgr giisteren belgeler:

a) imalatgr ise imalatgr oldulunu giisteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satrcr veya yetkili temsilci ise yetkili sahcr ya da yetkili temsilci oldutunu gosteren belge veya

belgeler,
c) inrkiye'de serbest b6lgelerde faaliyet g<isteriyor ise yukandaki belgelerden biriyle birlikte sundugu serbest
bitlge faaliyet belgesi.
isteklilerin yukanda sayrlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasl yeterli kabul
edilir. isteklinin imalatgr oldugu agagtdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) istekli adrna diizenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) isteklinin iiyesi oldugu meslek odasr tarafindan istekli adrna dilzenlenen Kapasite Raporu,
c) isteklinin kayrtL oldugu meslek odasr tarafrndan istekli adtna diizenlenen imalat Yeterlik Belgesi,
9) isteklinin kayrth oldugu meslek odasr tarafindan istekli adrna dizenlenmig ve teklifettili mala iligkin Yerli
Mah Belgesi,
d) Ahm konusu fidan, 9i9ek veya tohum gibi mallar ise Tanm ve Kdyipleri Bakanltit diizenlenen ve isteklinin
teklifedilen iiriiniin iiretici olduEunu giisteren belge veya belgeler,
g) isteklinin ahm konusu malr iirettigine iliqkin olarak ilgili mevzuat uyannca yetkili kurum veya kuruluSlarca
diizenlenen ve isteklinin iir€tici veya imalatgl oldugunu g6steren belgeler.
idare tarafrndan isteklinin imalatgl oldulunu yukarrdaki belgelerden birini sunmasr yeterli olacaktlr.
4,4. Bu ihalede benz€r is olarak kabul edilecek islerl
4.4.l.Plent Altrnda (Atrnma) Asfalt Uretimi Veya Sahir Yapryor Olmak.
S.Ekonomik agrdan en avantajlr teklifsadece fiyat esaslna giire belirlenecektir.
6. ihale yerli ve yabancr tiim isteklilere agtkttr.
7. ihale dokiimanrnln gdriilmesi ve satln allnmasl:
7.1. ihale dokiimanr, idarenin adresinde gtiriilebilir ve 100 TRY (Tiirk Lirasr) karsrllgr Antalya Muratpata
Belediyesi Destek Hizmetleri Miidiirliigii Fener Mahallesi Tekeliotlu Cad. No:63 Antalya adr€sinden satrn
alrnabilir.
7.2. ihaleye teklifverecek olanlann ihale dokiimanrnr satrn almalan veya EKAP iizerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Antalya MuratpaSa Belediyesi Destek Hizmetleri MiidiirliiBii Fen€r
Mah.Tekeliollu Cad.No:63 Antalya adrcsine elden teslim edilebileaegi gibi, aynr adrese iadeli taahhiitlti posta
vasrtasryla da giinderilebilir.
9, istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri iqin teklifbirim fiyatlar i.izerinden vereceklerdir. Ihale sonucu,
iizerine ihale yaprlan istekliyle her bir mal kalemi miktan ile bu mal kalemleri igin teklifedilen birim fiyatlann
garprmr sonucu bulunan toplam bedel iizerinden birim fiyat sdzleqme imzalanacakttr'
Bu ihalede, isin tamamr igin teklifverilecektir.
10. istekliler teklifettikleri bedelin %3'iinden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda ge9ici teminat

vereceklerdir.
I t. Verilen tekliflerin gegerlilik siiresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Ynzyirmi) takvim giiniidiir.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

