ENGELLÝ AKÜLÜ ARAÇ VE ENGELLÝ SCOOTER
ARAÇ SATIN ALINACAKTIR
SAKARYA BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ
Engelli Akülü Araç ve Engelli Scooter Araç alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
:2016/402286
1-Ýdarenin
a) Adresi
:Güllük mah. Saðlýk Cad. No:1B 54100 ADAPAZARI/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarasý
:2644444054 - 2642775458
c) Elektronik Posta Adresi
:ihale.isleri@sakarya.bel.tr
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý
:2 Kalem Engelli Akülü ve Engelli Scooter Araç Alýmý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Teslim yeri
:Sakarya Büyükþehir Belediyesi Taþýnýr Deposu
c) Teslim tarihi
:Sözleþme imzalandýktan sonra idarenin bildirdiði tarihten
itibaren 90 gün içinde teslim edilecektir
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:Güllük Mahallesi Saðlýk Cad. No:1 B 54100 - Adapazarý /
SAKARYA
b) Tarihi ve saati
:03.11.2016 - 10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir
belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler:
- Engelli Akülü Scooter Araç Alýmý için;
1.Üretici firmanýn T.C. Sanayi Bakanlýðý'ndan onaylý "Hizmet Yeterlilik Belgesi" ve CE belgesi olmalýdýr.
- Engelli Akülü Araç Alýmý için;
1.Üretici firmanýn T.C. Sanayi Bakanlýðý'ndan onaylý TSE (TS12559) "Hizmet Yeterlilik Belgesi" ve CE
belgesi olmalýdýr.
4.3.2. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý
ve açýklamalarý içeren doküman:
Ýstekliler teklif edecekleri mallara ait numunelerini Ýhale saatinden önce getireceklerdir.
Ýhale Komisyonu Numune olarak sunulan Engelli Scooter Araç ve Engelli Akülü Araçlarýn Teknik Þartnameye
uygun olup olmadýðýný kontrol edecektir. Numuneleri Teknik Þartnameye uygun olmayan isteklilerin teklifleri
deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamýnda
% 10 (on) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Güllük Mahallesi Saðlýk
Cad. No:1B 54100 Ýhale Ýþleri Þube Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Güllük Mahallesi Saðlýk Cad. No:1 B 54100 - Adapazarý / SAKARYA
adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu,
üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir.
10. Ýstekliler 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.
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