
KAMU iHALE BULTENI

MAL ALIMr in,lr,u,nRi niir,rnNi
31 MART 2014 -Sayr2572

7
BEToN PARKE TA9I vE BoRDUR SATIN ALINACAKTIR

MURATPASA BELEpiyEsi pESTEK HizMETLERi MUpURLildil

Muratpaqa Belediyesi Srnrrlarrnda 2014 Yrlr igerisinde Kullanrlmak Uzere, ?0000 m, Kilitli Beton Parke Tagr
( 163X198X60 mm kiremit renginde), 70000 Metreliil Beton Bordiir (Bah9e Tipi 120X90X220 mm kiremit
renginde) Malzemesi Temini igi ahmr 4734 sayrlr Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine g<ire agrk ihale
usulii ile ihale edilecektir. Ihaleye iligkin aynntrh bilgiler apalrda yer almaktadrr:
lhale Kayrt Numarasr

l-idarenin
a) Adresi

b) Telefon ve faks numarasr

c) Elektronik Posta Adresi

g) Ihale dokiimanrnrn gitriilebilecegi
intemet adresi (varsa)

2-ihale konusu mabn

a) Nite li!i, tiirii ve miktan

b) Teslim yerleri

c) Teslim tarihleri

3- Ihalenin
a) Yaprlacalr yer

b) Tarihi ve saati

2014t32978

Fener Mah. Teke|oglu Cad. 63 07160 Muratpa$a/Antalya

2 42320225 0 - 24232423 9 8

ihale@muratpasa-bld.gov.tr

https://ekap.kik. gov.trlEKAP/

70.000 m2 Kilitli Beton Parke Tasr (163X198X60 mm. kiremit
renginde), 70.000 Metretiil Beton Bordilr (Bahqe Tipi 120X90X220
mm. kiremit renginde)
Aynntrl bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokiimanr iginde bulunan
idari gartnameden ulaSrlabilir.

Bu ihale kapsamrndaki; Renkli Kilitli Beton Parke Talr, Belon
Bordiir Temini Iqinde tiim malzemelerin, i99ili!i, imalatr,
nakliyeleri, yiikleme, botaltma ve istifi Ytikleniciye ait olup, Fen
iqleri MiidUrliigiiniin gcirevlendireceli Teknik Elemanlar tarafi ndan
kullanrm sahasrnda veya idarece g<isterilecek Fen i5leri Deposunda
teslim ahnacakhr.

Tiim malzemelerin teslimi, i9e baqlama tarihinden itibaren
mtidiirliikge hazrlanacak olan, ig programrna uygun olarak
ytizseksen (180) takvim giinii igerisinde yaprlacaktrr. idare
gerekti!inde malzeme teslimi ile ilgiliprogram revizesi
yapabilecektir. lhalenin herhangi bir sebepten dolayr gecikmesi
durumunda teslimatf n 3l112/2014 ta.ihinde bitirilmesi esastrr.

Antalya Muratpala Belediyesi Destek Hizmetleri Miidiirliigii Fener
Mah.Tekeliollu Cad.No:63 Antalya

28.04.2014 - l0:00
4. Ihaleye k&trhbilme $artlarl ve istenile[ belgeler ile y€terlik deierlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katrlma gartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatr gereli kayth olduiu Ticaret velveya Sanayi Odasr ya da ilgili Esnafve Sanatkarlar Odasr
belgesi;
4.1.1,1. Gergek kiqi olmast halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundufu yrlda ahnmrg, ilgisine gitre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasrna ya da ilgili Esnafve Sanatkarlar Odasrna kayrth oldugunu gitsterir belge,
4.1,1.2. Tiizel ki;i olmast halinde, ilgili mevzuatr geregi kayrth bulunduiu Ticaret velveya Sanayi Odasrndan, ilk
ilan veya ihale tarihinin iginde bulundulu yrlda ahnmr$, tiizel kitiligin odaya kayrtlr oldugunu gdsterir belg€,
4.1.2. Teklifvermeye yetkili oldulunu gdsteren imza beyannamesi veya imza sirkiileri;
4.1.2.1. Gergek kigi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2, Ti.izel kigi olmasr halinde, ilgisine giire dizel kigililin ortaklarr, iiyeleri veya kurucularr ile tuzel ki$iligin
ydnetimindeki gtirevlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamrnrn bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmamasr halinde, bu bilgilerin tiimiinii gdstermek iizere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususlan giisteren belgeler il€ tiizel kigililin noter tasdikli imza sirkiileri,
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4.1.3. geklive igeri!i Idari gartnamede belirlenen teklifmektubu.
4,1.4. $ekli ve igeri!i idari $artnamede belirlenen gegiciteminat.
4.I.5 ihale konusu alrmrn tamamr veya bir ktsml alt yiiklenicilere yaptrnlamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterlige ili$kin belgeler ve bu belgeleriD taltmast gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklifedilen bedelin 7o l0 dan az olmamak iizere istekli tarafindan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki
kullantlmamtg nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da 0zerinde krsrtlama bulunmayan mevduatlnl
giisterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarlan toDlanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak
saflanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterlile iligkin belgeler ve bu belgelerin tairmasr gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili sahcrhEr veya imalatgrhF giisteren b€lg€ler:
a) Imalatgr ise imalatgr oldugunu gitsteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satrcr veya yetkili temsilci ise yetkili satrcr ya da yetkili temsilci oldufunu gristeren belge veya
belgeler,
c) Tiirkiye'de serbest btilgelerde faaliyet giisteriyor ise yukandaki belgelerden biriyle birlikte sundulu serbest
btilge faaliyet belgesi.
isteklilerin yukarrda sayrlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasr yeterli kabul
edilir. Isteklinin imalatgr oldugu agagrdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Istekli adrna diizenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) isteklinin iiyesi oldulu meslek odasr tarafrndan istekli adrna diizenlenen Kapasite Raporu,
c) Isteklinin kayrtlr olduiu meslek odasr tarafindan istekli adrna di.izenlenen imalat Yeterlik Belgesi,
9) Isteklinin kayrtl| oldugu meslek odasr tarafindan istekli adrna di.izenlenmig ve teklifettiii mala iligkin Yerli
Mah Belgesi,
d) Altm konusu fidan, gigek veya tohum gibi mallar ise Tanm ve Kdyitlei BakanLF diizenlenen ve isteklinin
teklifedilen iiriiniin iiretici oldugunu gosteren belge veya belgeler,

!) isteklinin ahm konusu malt 0rettiline iligkin olarak ilgili mevzuat uyannca yetkili kurum veya kuruluqlarca
dtizenlenen ve isteklinin iiretici veya imalatgl oldugunu gdsteren belgeler.
idare tarafindan isteklinin imalatgr oldulunu yukarrdaki belgelerden birini sunmasr yeterli olacakfrr.

1.3.2.

4.3.2.1. Standarda iliikin belgeler:

Bu ihale kapsamrnda kullanrlacak olan tiim Beton Bordiir, Renkli Kilitli Beton Parke Tay T.S.E. Belgeli (TS
2824 prEN 1338, TS 436 prEN 1340) imalathanelerden temin edilecektir.istekli Yiiklenici Firma, imalathane
kendisinin ise T.S.E. Belgesini, deSil ise T.S.E. belgeli imalathane ile yapmrg oldulu sdzle$meyi ve T.S.E.
Belgesini ihale dosyasrnda bulunacaktrr.

s.Ekonomik aQrdan en avantajL teklifsadece fiyat esaslna gdre belirlenecektir.
6. ihale yerli ve yabancr tiim isteklilere agrktrr.
7. Ihale dokiimanrnrn gtiri.ilmesi ve satln allnmast:
7,1. Ihale dokiimanr, idarenin adresinde gtlriilebilir ve 100 TRY (Tiirk Lirasr) karqrhlr Antalya Muratpata
Belediyesi Destek Hizmetleri Mtdtlrliigii Fener Mahallesi Tekeliollu Cad. No:63 Antalya adresinden satrn
alnabilir.
7,2. Ihaleye teklifverecek olanlann ihale dokiimanrnr satrn almalan v€ya EKAP iizerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
E. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Antalya Muratpata Belediyesi Destek Hizmetleri Miidiirliitii Fener
Mah.Tekeliollu Cad.No:63 Antalya adresine elden teslim edilebileceli gibi, aynr a&ese iadeli taahhiitlii posta
vasrtasryla da giinderilebilir.
f. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri igin teklifbirim fiyatlar iizerinden vereceklerdir. ihale sonucu,
iizerine ihale yaprlan istekliyle her bir mal kalemi miktarr ile bu mal kalemleri igin teklifedilen bidm fiyatlann
garprmr sonucu bulunan toplam bedel iizerinden birim fiyat srizlegme imzalanacaklrr.
Bu ihalede, i$in tamamr iqin teklifverilecektir.
10. istekliler teklifettikleri bedelin %3'iinden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda gegici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin gegerlilik si.iresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yiizyirmi) takvim giiniidiir.
12. Konsorsilum olarak ihaleye teklif verilemez.

ihale Kurumu - rnrnw.kikgov.tr


