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MURATPASA BELEDiYESi DESTEK HiZMETLERI MUDiJRLUEU
Antalya ili Muratpa5a Belediyesi Srnrrlarr igerisindeki Yaprlacak OIan Parklarda Kullanrlmak Uzere Elektrik
Malzemesi alrmr 4734 sayrlr Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine g6re agrk ihale usulii ile ihale
edilecektir. ihaleye iligkin aynntrh bilgiler aga[rda yer almaktadrr;

Ihale Kayrt Numarast

: 2014123201

l-idarenin
a) Adresi

; Fener Mah. Tekehoglu Cad. 63 07160 Muratpa$a/Antalya

b) Telefon ve faks numarasr

: 2423202222 - 2423242398

c) Elektronik Posta

Adresi

: ihale@murapasa-bld.gov.tr

g)ihaledokiimanrnrngttriilebilecepi : https://ekap.kik.gov.trlEKAP/
intemet adresi (varsa)

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

:

124 Kalem Elektrik Malzemesi Alrmr
Ayrrntrh bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokiimanr iqinde bulunan

idari $artnameden ulalrlabilir.
b) Teslim yeri

; ihale kapsamrndaki malzemelerin, teslim edilme siiresinde
Muratpaqa Belediyesi stntrlan igerisinde hangi kullanrm yerlerine
veya hangi igyeri depolanna indirileceli hususu, Park ve Bahgeler

MudiirlitBu Teknik Elemanlan taraftndan Yiikleniciye bildirilecektir'
Malzemelerin tamamt, Park ve Bahgeler Miidiirliiglt Teknik
Elemanlan ve Depo Sorumlulan gtizetiminde teslim allnacaktrr'
Nakliyeler duzenli olarak, Park ve Bahgeler Miidtirliigti'ni.in
Personeli taraftndan bildirilen zaman araltklartnda ve gdsterilen
yerlere yUklenici tarafindan yaprlacakbr. Depo ya da sahaya
indirilen malzemelerin kontrolii, Park ve Bahg€ler Miidiirliigii
Teknik Elemanlan taraftndan yaptlacak olup, Ozel-Teknik
$artnameye uymayan malzemeler, uygunsuzlutun tespit edildiii giin
kaldrrrlarak, yerine Ozel-Teknik $artnameye uygun malzemeler
getirilecektir. Bu iglemlerle ilgili Yiiklenici Firma hi9 bir bedel talep
etmeyecektir.

: Tiim malzemelerin teslimi i5e ba$lama tutanagtntn firmaya
tebliEinden itibaren 2014 yrlr igerisinde Idarenin talepleri
dolrultusunda pey der pey yaptlacaktrr. igin stiresi ige baqlama
tutanalr tarihinden itibafen 90 takvim giiniidiir.

c) Teslim tarihi

3- Ihalenin
: Muratpaga Belediyesi Destek Hizmetleri Mudiirltigii Fener
Mahallesi Tekeliollu Cad. No:63 Antalya

a) Yaprlacalr yer

; 2l.04.2014 - l0:00
4. ihaleye katrlabilme tartlarr ve istenilen belgeler ile yeterlik deferlendirmesinde uygulanacak kriterler:
b) Tarihi ve saati

4.1, ihaleye katrlrna gartlarr ve istenilen belgeler:
4.1,1. Mevzuatt gereli kayrth oldulu Ticaret velveya Sanayi Odasr ya da ilgili Esnafve Sanatkarlar Odasr
belgesi:

4.1.1.1. Gergek kiqi olmasr halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundufu yrlda ahnmrg, ilgisine gtlre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasrna ya da ilgili Esnafve Sanatkarlar Odasrna kayrth oldulunu giisterir belge,
4.1.1.2. Tiizel kigi olmasr halinde, ilgili mevzuah geregi kaylth bulundugu Ticaret velveya Sanayi Odasrndan, ilk
ilan veya ihale tarihinin iginde bulundulu yllda ahnmls, ttizel kigililin odaya kayrth oldugunu gdsterir belge,
4.1,2. Teklifvermeye yetkili oldugunu gitsteren imza beyannamesi veya imza sirkiileri;
4,1.2.1. Gergek kiqi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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4.1,2.2. Tiizel ki$i olmasr halinde, ilgisine gcire tiizel kiqili!in ortaklan, iiyeleri veya kurucuian ile tiizel ki$iligin
yiinetimindeki gdrevlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamrntn bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmamasr halinde, bu bilgilerin tumi.inii giistermek iizere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususlan gosteren belgeler ile tuzel kililigin noter tasdikli imza sirkiileri,
4.1.3. $ekli ve igerigi idari gartnamede belirlenen tektifmektubu.
4.1.4. gekli ve igeriEi idari $artnamede belirlenen gegici teminat.
4.1.5 ihale konusu alrmrn tamamr veya bir krsmr alt yiiklenicilere yaptlnlamaz.
4.2, Ekonomik ve mali yeterlige ilitki[ belgeler ve bu belgelerin tatrmtsr gereken kriterler:
ldare tarafindan ekonomik ve mali yeterlile iligkin kriter belirtilmemigtir.
4.3, Mesleki ve Teknik yeterlife iligkin belgeler ve bu belgelerin tatrmasr gereken kriterler:
ldare tarafindan mesleki ve teknik yeterli!e iligkin kriter belirtilmemigtir,

r-

5.Ekonomik agrdan en avantajh teklifsadece fiyat esasrna gdre belirlenecektir.
6. lhaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
7. ihale dokiimanrnrn gdriilmesive satrn aLnmasr:
7,1. ihale doktimanr, idarenin adresinde giiriilebilir ve 100 TRY (Turk Lirasr) karlrlrgr Muratpa'a Belediyesi
Destek Hizmetleri Miidijrliigii Fener Mah. TekelioElu Cad, No:63 Antalya adresinden satrn altnabilir.
7.2. ihaleye teklifverecek olanlann ihale dokiimantnr satrn almalan veya EKAP iizerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur,
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muratpaga Belediyesi Destek Hizmetleri Miidiirliigii Fener Mahallesi
Tekelioglu Cad. No:63 Antalya adresine elden teslim edilebileceli gibi, aynr adrese iadeli taahhiitlii posta
vasrtasryla da gdnderilebilir.
igin teklifbirim fiyatlar iizerind€n 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 stizlegme imzalanacaktrr.
Bu ihalede. isin tamamr iain teklifverilecektir,
10. istekliler teklifettikleri bedelin %3'tinden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda gegici teminat
vereceklerdir.
I l. Verilen tekliflerin gegerlilik siiresi, ihale ta hinden itibaren 100 (Ytiz ) takvim giiniidiir.
12. Konsorsi),um olamk ihaleye teklif verilemez.

f. istekiiler tekliflerini, mal kalem-kalemleri

