YOL YAPTIRILACAKTIR
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Muhtelif Yerlerde Kayar Kalıplı Beton Finişeri İle
Yerinde Dökme Bordür 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
: 2017/35298
1-İdarenin
a) Adresi
: Küpçüler Mah. 1192 54200 ERENLER/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası
: 2642745020 - 2649991618
c) Elektronik Posta Adresi
: yolbakim.onarim@sakarya.bel.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: FİNİŞER İLE BETON REFÜJ BORDÜR DÖKÜLMESİ: 20.900 metre,
FİNİŞER İLE BETON KENAR BORDÜR DÖKÜLMESİ: 26.200 metre,
FİNİŞER İLE BETON AYIRMA BORDÜR DÖKÜLMESİ: 6.000 metre,
BORDÜR SÖKÜLMESİ: 2.000 metre.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Muhtelif
Yollarda
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi
yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 240 (İki Yüz Kırk) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı Güllük Mah. Sağlık Cad. No: 11 54100
Adapazarı / SAKARYA
b) Tarihi ve saati
: 27.02.2017 - 14:30
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 % 50
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:
Benzer İşler Tebliği (A) Altyapı İşleri V.GRUP Karayolu İşleri (Altyapı + Üstyapı) ile
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
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 Sakarya Büyükşehir
Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Küpçüler Mah. 1192. Sok.
Erenler/SAKARYA 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 Sakarya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı Güllük Mah. Sağlık Cad. No: 11 54100 Adapazarı / SAKARYA adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle 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.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Basın :539936 (www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

SAKARYA KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
19 KALEM LABORATUAR SARF MALZEME ALIMI İHALESİ 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
: 2017/4
1-İdarenin
a) Adresi
: İSTİKLAL MAHALLESİ MUHSİN YAZICIOĞLU BULVARI NO:3
54100 SERDİVAN/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası
: 2644445401 - 2642916064
c) Elektronik Posta Adresi
: skhmerkezisatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 19 Kalem Laboratuvar Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri
: Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Merkez
Kampüs, Korucuk kampüs, Doğumevi Kampüs) , Yenikent
Devlet Hastanesi, Toyotasa Acil Yardım Hastanesi, Hendek
Devlet Hastanesi, Karasu Devlet Hastanesi, Geyve Devlet
Hastanesi, Pamukova Devlet Hastanesi, Akyazı Devlet
Hastanesi, Sapanca Devlet Hastanesi, Ferizli Devlet Hastanesi,
Kaynarca Devlet Hastanesi ve Kocaali Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi
: Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş
tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde mesai saatlerinde
peyder pey teslim edilecektir.Yüklenici, uhdesinde kalan
malzemeleri sözleşmeye müteakip İş bu sözleşmeye konu mal
alımının teknik şartnamesinin ekinde bulunan dağılım listesine
göre teslimat yapılacaktır. Dokümanla birlikte yayımlanan
teslimat programında idare, değişen ihtiyaç durumuna göre
güncelleme yapabilir. Bu durumdan dolayı yüklenici her hangi
bir ücret talebinde bulunmayacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: İstiklal Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:3
Serdivan/SAKARYA
b) Tarihi ve saati
: 28.02.2017 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Teklif edilen Tıbbi Malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye
istekli olarak teklif veren bayileri ''T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına '' kayıtlı olduklarını
belgeleyecektir. Ayrıca Tıbbi Malzemeler ''T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına '' kayıt
edilmiş tıbbi cihaz üreticisi ve/veya ithalatçı firmaların onaylı ürünlerinden temin edileceğinden, teklif
edilen tıbbi malzemelerin ''T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası '' tarafından onaylanmış ürün
(barkod) numarası teklif dosyalarında olacaktır.
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:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettikleri sarf malzemelere ait en az birer adet numuneyi (Numunelerin her biri malzeme
adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak) istekli tarafından hazırlanmış bir liste ile
imza karşılığı ihale tarih ve saatine kadar idaremize teslim edecektir. Numunelerin kullanılması
karşılığında yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeyecektir. Numuneler geri iade edilmeyecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on
beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sakarya İli Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği/Merkezi Satın Alma Biriminden alınabilir. Doküman satın almak
için Halk Bankası A.Ş. Adapazarı Şubesi TR60 0001 2009 5850 0005 00 0235 iban numarasına EFT
yapılabilir 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 Sakarya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği/Merkezi
Satın Alma Birimi 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, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Basın :542600 (www.bik.gov.tr)
üzerinde bırakılacaktır.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

