DOÐU MARMARA KALKINMA AJANSI
"BÜRO YARDIMCI HÝZMETLERÝ, YÖNETÝCÝ ASÝSTANLIÐI HÝZMETÝ,
ÞOFÖRLÜK HÝZMETÝ, TEMÝZLÝK VE SERVÝS HÝZMETÝ ALIMI ÝÞÝ"
ÝHALE ÝLANI
1- Ýdarenin
a) Adresi
:Yeniþehir Mh. Demokrasi Bulvarý No:72/A Ýzmit KOCAELÝ
b) Telefon ve faks numarasý :0 262 332 01 44 (Tel) 0 262 332 01 45 (Faks)
c) Elektronik posta adresi :info@marka.org.tr
d) Ýnternet Adresi
:www.marka.org.tr
2-Ýhale Konusu iþin
a) Niteliði türü miktarý
:Büro Yardýmcý Hizmetleri, Yönetici Asistanlýðý Hizmeti, Þoförlük Hizmeti,
Temizlik ve Servis Hizmeti Alýmý Ýþi (Farklý brüt ücretlere tabi 14 Personel x
12 (Oniki) Ay)
b) Hizmetin yapýlacaðý yer :Kocaeli Hizmet Binasý, Gebze Ýrtibat Bürosu ve Sakarya, Yalova, Düzce, Bolu
Yatýrým Destek Ofisleri
c) Ýþe baþlama tarihi
:Sözleþmenin yapýldýðý teblið tarihinden sonra ajansýn belirlediði gün ve yerde
iþe baþlanacaktýr.
d) Ýþin süresi
:Fiili iþe baþlama tarihinden itibaren 12 (Oniki) aydýr.
3-Ýhalenin
a) Usulü
:Açýk Ýhale Usulü (Kalkýnma Ajanslarý Mal, Hizmet ve Yapým Ýþi Satýnalma ve
Ýhale Usul Ve Esaslarý - 10. Madde)
b) Yapýlacaðý yer
:Yeniþehir Mh. Demokrasi Bulvarý No:72/A Ýzmit KOCAELÝ
c) Tarihi ve Saati
:29.11.2016 Saat: 10:00
4.- Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlilik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1 Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1 Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve /veya Sanayi Odasý Belgesi ya da Esnaf ve Sanatkarlar
Odasý Belgesi.
4.1.1.1 Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan ya da 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 Ýmza Beyannamesi veya Ýmza 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
yönetimdeki 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 ihale dokümanýnda belirlenen birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli.
4.1.4 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý, alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.5 Teklif edilen bedelin % 60'inden (yüzde altmýþ) az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere
ait tek sözleþmeye iliþkin iþ deneyimini gösteren belge (Personel çalýþtýrma Ýþleri benzer iþ kabul edilir)
4.1.6 Toplam cironun (son üç yýlýn ortalamasý veya son bir yýlýn toplamý) teklif edilen bedelin % 60'inden
(yüzde altmýþ) az olmadýðýný gösterir belge.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlacaktýr.
7. Ýhale dokümanlarýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
Ýhale dokümaný, Yeniþehir Mh. Demokrasi Bulvarý No:72/A Ýzmit KOCAELÝ adresinde görülebilir ve Doðu
Marmara Kalkýnma Ajansýnýn Türkiye Halk Bankasý-Ýzmit Þubesindeki TR18 0001 2009 4430 0013
0000 30 IBAN numaralý banka hesabýna 100.00TL yatýrmak suretiyle Yeniþehir Mh. Demokrasi Bulvarý
No:72/A Ýzmit KOCAELÝ adresinden satýn alýnabilir.
7.1 Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yeniþehir Mh. Demokrasi Bulvarý No:72/A Ýzmit KOCAELÝ
adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
Postada yaþanacak gecikmelerden ajans sorumlu deðildir.
9. Ýstekliler tekliflerini, birim fiyat bedeli üzerinden verecek olup, ihale sonucu, ihale üzerine býrakýlan
istekliyle Birim Fiyat Hizmet Sözleþmesi imzalanacaktýr. Bu ihalede , iþin tamamý için teklif verilecektir. Kýsmi
teklif verilemez.
10.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olmalýdýr.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
13. Doðu Marmara Kalkýnma Ajansý, 2886 sayýlý devlet ihale kanunu ile 4734 sayýlý Kamu Ýhale
Kanunu hükümlerine tabi olmadýðýndan, mal ve hizmet alýmý ile yapýmý ile yapým iþlerine iliþkin iþi
ihale edip etmemekte, kýsmen ihale etmekte veya dilediðinde kýsmen veya tamamen vermekte
serbesttir.
14. Doðu Marmara Kalkýnma Ajansý, 5449 sayýlý Kanuna göre her türlü vergi, resim, harçlardan
Basýn :480595 (www.bik.gov.tr)
muaftýr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

