ÝÇME SUYU BORUSU (HDPE PE 100) SATIN ALINACAKTIR

BÝNA, BAHÇE VE ÇEVRENÝN TEMÝZLÝÐÝ

SAKARYA SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ (SASKÝ) GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
HDPE PE 100 Ýçme Suyu Borusu 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
:2016/435640
1-Ýdarenin
a) Adresi
:Mithatpaþa Mah. Kent Park Bahçesi 54100
ADAPAZARI/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarasý
:2642783892 - 2642783855
c) Elektronik Posta Adresi
:ihale@sakarya-saski.gov.tr
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý
:Muhtelif Çaplarda 57.296 Metre Ýçme suyu Borusu Alýmý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde
bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Teslim yeri
:SASKÝ (Sakarya) Genel Müdürlüðü Depolarýna Mesai
Saatleri Ýçerisinde Teslim Edilecektir.
c) Teslim tarihi
:Ýþe baþlanmasýný müteakip 80. güne kadar imalat
tamamlanmýþ ve ara denetime uygun hale getirilmiþ
olacaktýr. 90 takvim günü içinde SASKÝ
depolarýna teslim edilmiþ olacaktýr. ( Ara denetimde geçen
zaman teslim süresinden sayýlmayacaktýr. )
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:SASKÝ Genel Müdürlüðü Ýhale Birimi Adapazarý/SAKARYA
b) Tarihi ve saati
:17.11.2016 - 15:00
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.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla
hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya serbest muhasebeci,
yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu
gösteren belge, standart forma uygun belge,
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. Ýþ deneyimini gösteren belgeler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler:
a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest
bölge faaliyet belgesi.
Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul
edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Ýstekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlik Belgesi
ç) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala
iliþkin Yerli Malý Belgesi,
d) Adayýn veya isteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili
kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren
belgeler.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda iliþkin belgeler:
PE100 borular TS EN 12201-2 standardýna uygun olacaktýr
4.3.4. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve
açýklamalarý içeren doküman:
Aday veya istekliler teklifler ile birlikte malzemelerine ait katalog vereceklerdir.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Her türlü Ýçmesuyu borusu kabul edilecektir
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý SASKÝ Genel
Müdürlüðü Ýhale Þube Müdürlüðü Adapazarý/SAKARYA 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 SASKÝ Genel Müdürlüðü Ýhale Þube Müdürlüðü
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, iþin tamamý için teklif verilecektir.
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.

ÇOCUK EVLERÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ-SAKARYA AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR
BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK
Bina, bahçe ve çevrenin temizliði hizmet 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
:2016/392938
1-Ýdarenin
a) Adresi
:Mithatpaþa Mah. Milli Egemenlik Cad No:14/1 Kentpark Ýçi
54100 ADAPAZARI/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarasý
:2642771141 - 2642774962
c) Elektronik Posta Adresi
:sakaryacocukevleri@aile.gov.tr
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý
:Bina, bahçe ve çevrenin temizliði için Sakarya Çocuk Evleri
Koordinasyon Merkezi Müdürlüðünde 2 (iki) kiþilik temizlik
hizmet alýmý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde
bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
:Sakarya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüðü
c) Süresi
:Ýþe baþlama tarihi 01.12.2016, iþin bitiþ tarihi 31.12.2017
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:Mithatpaþa Mah. Milli Egemenlik Cad No:14/1 Kentpark Ýçi
54100 - ADAPAZARI / SAKARYA
b) Tarihi ve saati
:08.11.2016 - 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 veya Meslek Odasý Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek
odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya 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 kiþiliðinin 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 kiþiliðinin 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 Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla
hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir
tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz
olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge,
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. Ýþ deneyimini gösteren belgeler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin
% 30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Kamuda veya özel sektörde personel çalýþtýrýlmasýna dayalý olarak ihale edilen binalarýn genel
temizliði iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çocuk Evleri
Koordinasyon Merkezi 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 Sakarya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüðü adresine
elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her
bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler 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.Diðer hususlar:
Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif
üzerinde býrakýlacaktýr.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Basýn :462296 (www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Basýn :462509 (www.bik.gov.tr)

T.C. HENDEK
ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ
18/10/2016
ESAS NO : 2016/314 Esas
ÝLAN
Davacý, EBRUH ALABACAK ile Davalý, HENDEK
NÜFUS MÜDÜRLÜÐÜ arasýnda mahkememizde
görülmekte olan Nüfus( Ad Ve Soyadý Düzeltilmesi
Ýstemli) davasý nedeniyle;
HÜKÜM:
Sakarya Ýli, Hendek Ýlçesi, Kemaliye Mahallesi, Cilt
no:4, Hane no:17, BSN: 55 de nüfusa kayýtlý
Muhammet ve Hatice kýzý, Kaynarca 20/10/1977
Hendek doðumlu, 42280763800 TC Kimlik Nolu
Ebruh Alabacak’ýn kayden ‘EBRUH’ olan adýnýn
‘EBRU’ olarak deðiþtirilmesine karar verilmiþ olup,
kararý basýn yolu ile ÝLAN olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basýn : 456155(www.bik.gov.tr)

