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MAL ALIMI iHALELERi BT'LTENi
garprmr sonucu bulunan toplam bedel iizerinden birim fiyat siizlelme imzalanacaktrr.
Bu ihalede, iSin tamamr iQin teklifverilecektir.
10. istekliler teklifettikteri bedelin %3'i.inden az olmamak tizere kendi belirleyecekleri tutarda gegici teminat

vereceklerdir.
11. Verilen teklifle n gegerlilik siiresi, ihale tarihinden itibaren 120 (''ilzyirmi ) takvim giiniidiir.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
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SPOR MALZEMELERi SATIN

ALINACAKTIR

MURATPASA BELEDiYESi DESTEK HiZMETLERI MUDURLiJEU
Antalya ili Muratpaga Belediyesi Spor Okullarr,sportifEtkinlikler Ve Saha Tesislerde Kullantlmak Uzere Spor
Malzemeleri igi alrmr 4734 sayrh Kamu ihale Kanununun l9 uncu maddesine giire agrk ihale usulU ile ihale
edilecektir. ihaleye iliqkin ayrrntrh bilgiler a4alrda yer almaktadrr:

| 2014/33987

Ihale Kayrt Numtrusl

l-idarenin
a) Adresi

: Fener Mah. Tekeltoglu Cad. 63 07160 Muratpata/Antalya

b) Telefon ve faks numarast

: 2423202250 - 2423242398

c) Elektronik Posta

Adresi

: ihale@muratpasa-bld.gov.tr

c)ihalodokiimanrnrngdrtilebilecefi :https://ekap.kik.gov.trlEKAP/
intemet adresi (varsa)

2-ihale konusu mahn
a) Niteligi, tii j ve miktan

: 80 (Seksen) Kalem Spor Malzemesi Ahmr
Ayrrntrh bilgiye EKAP'ta yer alan ihaie doktimanr iginde bulunan
idari gartnameden ulagrlabilir.

b) Teslim yeri

: Muayene ve kabulii yaptlan malzemelerin tamamt Antalya
Muratpa5a Belediyesi Ktituphane Miidiirliigii personeli gdzetiminde,
belirtilen depoya tek seferde teslim edilec€ktir.

c) Teslim tarihi

: Tiim malzemelerin teslimatr siizleimenin imzalandlgr tarihte
baStayacak olup, mahn tamamr 50 (elli) takvim giinil iginde eksiksiz

olarak teslim edilmig olacaktrr. Muayene kabul komisyonuna
sunulan numuneler stireye dahildir,
3- ihalenin
a) Yaprlaca!: yer

: Antalya Muratpata Belediyesi Destek Hizmetleri Miidiirliilii Fener
Mah.Tekeliof lu Cad.No;63 Antalya

; 22.04.2014 - l0:00
4. ihaleye katrlabilme tartlarr ve istenilen belgeler ile yeterlik deterlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1, Ihaleye katrlma fartlan ve istenilen belgeler:
4,1.1, Mevzuatr gereBi kaytlr oldugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasr ya da ilgili Esnafve Sanatkarlar Odasr
b) Tarihi ve saati

belgesi;

4.1.1.1. Gergek kiqi olmasr halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundufu yrlda a|nmr9, ilgisine giire
Ticaret ve/veya Sanayi Odasrna ya da ilgili Esnafve Sanatkarlar Odastna kayttlt oldugunu gdsterir belge,
4.1.1.2. Tiizel ki$i olmasr halinde, ilgili mevzuatr gercgi kayrtlr bulundugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasrndan, ilk
ilan veya ihale tarihinin iginde bulundulu yrlda altnmr$, ttizel kigililin odaya kaylth oldulunu gosterir belge,
4.1.2. Teklifvermeye yetkiti oldugunu gtisteren imza beyannamesi veya imza sirktileri;
4.1.2.1. Cercek kisi olmasr halinde. norer tasdikli imza beyannamesi.
4,1.2.2. Tiizel kisi olmasr halinde, ilgisine g6re tiizel kiqililin ortaklan, iiyeleri veya kuruculart ile t zel kiqili$in
yiinetimindeki gcirevlileri belirten son durumu gdstedr Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamrnrn bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmamasr halinde, bu bilgilerin himiinii gbstermek llzere ilgili Ticaret Sicil Gazetele veya
bu hususlarr g<isteren belgeler ile tiizol kitiliEin noter tasdikli imza sirkiileri,
4.1,3. $ekli ve igerifi idari $artnamede belirlenen teklif mektubu.
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4.1.4. $ekli ve igeri!i ldari $artnamede belirlenen gegici teminat.
4.1,5 lhale konusu alrrnrn tamamr veya bir krsmr alt yiiklenicilere yapbnlamaz.
4.2, Ekonomik ve mali yeterlige iliikirl belgeler ve bu belgelerin ta$rmast gereken kriterler:
idare tarafindan ekonomik ve mali yeterlile iliqkin kriter belirtilmemiqtir.
4.3, Mesleki ve Teknik yeterliEe ili$kjn belgeler ve bu belgelerin tattmrst gereken kriterler:
idare tarafindan mesleki ve t€knik yeterlige ili$kin kriter belirtilmemigtir.
S.Ekonomik agrdan en avantaj h teklifsadece fiyat esaslna gitre belirlenecektir,
6, Ihaleye sadec€ yerli istekliler kaulabilecektir.
7, ihale dokiimanrnrn giiriilmesi ve satrn alrnmasr:
7.1. ihale dokijmanr, idarenin adresinde gcjriilebilir ve 50 TRY (Tiirk Lirasr) kargrlllr Antalya Muratpa$a
Belediyesi Destek Hizmetleri MUdiirliigij Fener Mahallesi Tekeliollu Cad. No:63 Antalya adresinden satrn
aLnabilir.
7,2. Ihaleye teklifverecek olanlann ihale dokijmanrnr satrn almalarr veya EKAP iizerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur,
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Antalya Muratpa'a Belediyesi Dcstek Hizmetleri Miidi.irliigii Fener
Mah.Tekeliollu Cad.No:63 Antalya adresine elden teslim edilebileceli gibi, aynr adrese iadeli taahhiitlti posta
vasrtasryla da giinderilebilir.

9, istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri igin teklif birim fiyatlar i.izerinden vereceklerdir. [hale 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 sdzlegme imzalanacaKtr.
Bu ihalede, i$in tamamr iqin teklifverilecektir,
10, istekliler teklifettikleri bedelin %3'i.inden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda gegici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin gegerlilik siiresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim giiniidiir'
12. Konsorsiyrum olarak ihaleye teklif verilemez.

