
 

PARKLARDA YER ALAN OTURMA BANKLARI,MASALI 

BANKLAR,PERGOLELER,ÇÖP KUTULARI,ÇİTLER,LEVHALAR,GÜVENLİK 

KLÜBELERİ,YAPILARIN GİYDİRİLMESİ VB ÇEŞİTLİ AHŞAP İŞLERİNİN 

MARANGOZ ATÖLYESİNDE İMAL EDİLEBİLMESİNE YÖNELİK KERESTE 

MALZEMESİ ALIMI 

MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 

                      PARKLARDA YER ALAN OTURMA BANKLARI,MASALI BANKLAR 

,PERGOLELER, ÇÖP KUTULARI, ÇİTLER, LEVHALAR, GÜVENLİK KLÜBELERİ, 

YAPILARIN GİYDİRİLMESİ VB ÇEŞİTLİ AHŞAP İŞLERİNİN MARANGOZ 

ATÖLYESİNDE İMAL EDİLEBİLMESİNE YÖNELİK KERESTE MALZEMESİ ALIMI 

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 : 2015/71085 

1-İdarenin 

a) Adresi : MURATPAŞA BELEDİYESİ EK HİZMET BİNASI Çağlayan 

mah. Bulent Ecevit Bulvarı Osman Ateş İş Merkezi no:99/ B 

ANTALYA Çağlayan mah. Bulent Ecevit Bulvarı Osman Ateş 

İş Merkezi no:99/ B ANTALYA MURATPAŞA/ANTALYA 

b) Telefon ve faks 

numarası 

: 
2423202100 - 2423242398 

c) Elektronik Posta Adresi : ihale@muratpasa-bld.gov.tr 

ç) İhale dokümanının 

görülebileceği internet 

adresi (varsa) 

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

 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 20 kalem malzeme 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri  : Antalya ili Muratpaşa ilçesi Ermenek mahallesi Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü deposuna 

c) Teslim tarihi : Tüm malzemelerden en az 1/3(üçtebir) lik kısmı, yüklenici 

firmanın sözleşmeyi imzalanmasının ardından 40 iş günü 

içerisinde teslim edecek olup, komisyon üyeleri, depo yetkilisi 

ve marangoz ustaları gözetiminde kontrolü yapılan ve teknik 

özelliklere uymayan malzemeler tutanak karşılığında yüklenici 

firmaya iade edilecektir. İade edilen malzemeler 7 iş günü 

içerisinde yenisi ile tamamlanmadığı koşulda sözleşmede geçen 

cezai koşullar uygulanarak hak edişten kesilecektir. İlk parti 

malzemelerin teslim alınmasının ardından, alınan kısım kadar ilk 

hak ediş düzenlenecektir. Kalan malzemelerin teslimi yüklenici 

firmanın sözleşmeyi imzalamasının ardından 80 iş günü 

içerisinde teslim edecek olup, komisyon üyeleri, depo yetkilisi 

ve marangoz ustaları gözetiminde kontrolü yapılan ve teknik 

özelliklere uymayan malzemeler tutanak karşılığında yüklenici 

firmaya iade edilecektir. İade edilen malzemeler 7 iş günü 



içerisinde tamamlanmadığı koşulda sözleşmede geçen cezai 

koşullar uygulanarak hak edişten kesilecektir. Tüm malzemelerin 

süresinde tesliminin ardından, tek seferde teslim edilirse tek hak 

ediş, sürelere göre teslim edilmesi durumunda iki hak ediş 

yapılarak ödeme emri düzenlenecektir İdare gerek duyduğu 

koşulda yazılı bildirmek şartıyla sözleşmenin imzalanmasının 

ardından 10 iş günü süre vererek tek kalem malzeme yada tüm 

kalem malzemelerden 1/10(onda bir)' i geçmemek koşuluyla 

malzeme talebinde bulunabilecektir. Talep edilen 1/10'luk kısım 

süresinde getirilmediği koşulda yine sözleşmede geçen cezai 

koşullar uygulanarak hak edişten kesilecektir. Tüm malzemeler 

Antalya ili Muratpaşa İlçesi Ermenek mahallesi Park ve 

Bahçeler Müdürlüğü deposuna mesai gün ve saatlerinde teslim 

edilecektir. Tüm malzemelerin nakliyesi, boşaltma işçiliği, bu 

işlemler sırasında kullanılacak araç-gereç ve oluşacak tüm hasar 

ile hukuksal problemler yüklenici firmaya ait olacaktır. tüm 

malzemelerin nakliyesi, boşaltma işçiliği,araç-gereç masrafları, 

kabul edimeyen malzemelerin yenileri ile değiştirilmesi gibi 

yüklenici tarafından gerçekleştirilmesi gereken tüm işlemler ile 

ilgili idareden herhangi bir bedel talep edemeyecektir.  

 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI Çağlayan mah. Bulent 

Ecevit Bulvarı Osman Ateş İş Merkezi no:99/ B ANTALYA  

b) Tarihi ve saati : 31.07.2015 - 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,  

4.1.2. 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 

ÇAĞLAYAN MAH.BULENT ECEVİT BUL. OSMAN ATEŞ İŞ MERKEZİ NO:99/B 

MURATPAŞA BELEDİYESİ EK HİZMET BİNASI DESTEK HİZMETLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA 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 MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK 

HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI Çağlayan mah. Bulent Ecevit Bulvarı 

Osman Ateş İş Merkezi no:99/ B ANTALYA 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 90 (doksan) takvim günüdür.  

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

 
 


