İLAN
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Envanterine kayıtlı, ihtiyaç fazlası taşınırların(Renault Megane 1.6 binek
oto(2001 Model Mavi Sedan- Benzinli), Mitsubishi Prenses Marka Otobüs (1998 Model Beyaz-Dizel), İveco
Otoyol 50 NM Marka Otobüs(1998 Model Mavi-Beyaz, Dizel) satış işi ihalesi.
Satılacak Taşınırların Görüleceği Yer: Tepekum Mahallesi, Şantiye Sokak No:7 Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı, Makine İkmal Müdürlüğü sahası
MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:
İhale Şartname ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından
100,00 TL karşılığı temin edilir.
MADDE–3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:
İhale, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45-A
maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
Satışı Yapılacak İhtiyaç Fazlası Taşınırlar

İhale Tarihi

İhale Saati

1- (Renault Megane 1.6 binek oto(2001 Model Mavi Sedan- Benzinli)

02/03/2017

14:00

2- Mitsubishi Prenses Marka Otobüs(1998 Model Beyaz-Dizel)

02/03/2017

14:15

3- İveco Otoyol 50 NM Marka Otobüs(1998 Model Mavi-Beyaz, Dizel)

02/03/2017

14:30

MADDE – 4: TAHMİNİ MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT:
Satışı Yapılacak İhtiyaç Fazlası Taşınırlar

Muhammen Bedel

1- (Renault Megane 1.6 binek oto(2001 Model
Mavi Sedan- Benzinli)

4.000,00+KDV(dört bin Türk 120,00(Yüz yirmi
lirası)
Türk lirası)

Geçici Teminat

2- Mitsubishi Prenses Marka Otobüs(1998 Model
Beyaz-Dizel)

10.766,00+KDV(on bin yedi
yüz atmış altı Türk lirası)

323,00 (Üç yüz yirmi
üç Türk lirası)

3- İveco Otoyol 50 NM Marka Otobüs(1998 Model 1.133,33+KDV (Bin yüz otuz 34,00( otuz dört Türk
Mavi-Beyaz, Dizel)
üç Türk lirası otuz üç kuruş) lirası)
MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:
1-İrtibat için telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi.
2-Kanuni ikametgah adresini gösterir belgesi.(muhtarlık veya nüfus müdürlüğü)
3-Geçici teminatı yatırdığını gösterir belge.
4-İhale Şartnamesini satın aldığına dair makbuzu ve her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.
5-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza sirküleri, yanında vekaletname.
a-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
b-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
c-Vekaleten katılınıyorsa, noterce tasdikli vekaletname.
6-Belediyede borcu olmadığına dair yazı.
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE
18-21.02.2017
İLAN OLUNUR
Basın :552380 (www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

KARAABDİLER MAHALLESİ SOSYAL TESİS BİNASI
ARİFİYE BELEDİYESİ
Karaabdiler Mahallesi Sosyal Tesis Binası yapım işi 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
:2017/62421
1-İdarenin
a) Adresi
:Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi 247 54580
ARİFİYE/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası
:2642291010-136 - 2642291012
c) Elektronik Posta Adresi
:satinalma@arifiye.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:1 adet 140,17 m² Betonarme Sosyal Tesis Binası
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:Karaabdiler Mahallesi 865 no'lu parsel
c) İşe başlama tarihi
:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
:Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:Arifbey Mah. Şehit Mustafa Sezer Cd. No:1/A Belediye
Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonu 54580 Arifiye/Sakarya
b) Tarihi ve saati
:06.03.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
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:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 51
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları
tebliği" nde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır.
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 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Arifiye Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğü 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 Arifiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle anahtar teslimi götürü bedel 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.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Basın: 553650 (www.bik.gov.tr)

