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Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

ılan süresi

Yasal Kapsam
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet
Ortak Ahm
Sınır Değer

E-İhale

:'7

: 13 b/l

: l. adım ... - 436.830,00

: Hayır
: Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında

: Hayr

ilan Önizleme

TEMİZLİK VE HiJYBN MALZEMESi ALIMI
KARABURUN BELEDİYESİ ZABITA AMİRLİĞi

1EMiZLİK VE HiJyEN MALZEMESi ALIMI a|ımı 4'734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer alma}tadır:

İhale Kayıt Numarası

l -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) E|ektronik Posta Adresi

ç; İhale dokümanının görülebileceği
adresi (varsa)

^2-İhale 

konusu malın

a) Niteliği, tiirü ve miktan

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

ı 2022l|642|0

: MERKEZ ATATÜRK CADDESi 4 KARABURUN/İZMİR
: 23273|3020 -

: zabitı@karaburun.bel.tr
intemet : https://ekap.kik.gov.trlEKAP/

: EKLi LİSTEDEKi MiKTARLAR
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihıle dokümanı içinde bulunın idırİ şırtnımeden ulaşılabİlİr.

: i»ıRrNix BELiRLEyEcEĞiyERLER
: sözLEşMENiN iırzar,axırasNDAl{ soNRA inannxix BELiRLEyEcEĞi TARİH

: MoRDoĞAN MAHALLEsi iNÖNÜ cADDEsİ No: ı70 KARABURIJN izııİn ( MoRDoĞAN
HİZMET BİNASI )

: 10.03.2022 - 1l:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanıcak kriterler:
4.1. İhaleye kahlma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.|.2.2,Tnİe| kişİ olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyaıınamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile
ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlanna (halka arz edilİn hisseler hariç)/üyelerine/kuruçulanna ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır. EKAP'a kaYıtlı

oİmayan yabancı istckliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuat! dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içcriği İdari Şartnamedc belirlenen teklifmektubu.
4.t,4. Şekli ve içeriği İdari Şartınamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamr veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılıamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşrma§ı gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
A 1.3. Mesleki ve Teknik yetertiğe ilişkin belgeler ve bu belgeterin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
cİ Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukandaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
i.t"tıiı..rn yukanda sayİüao b"lg"ü"İden, l<endi dururnuna uygun belge veya bclgeleri sı]nması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatÇı olduğu aŞağıdaki

bclgelcr ile ıcvsik edilir.

iş yrni AçMA vı, çALIşMA RUHsA,tI iın vnnci ı,EvHAsI

4,3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasıya arzına ilişkin belgeler:

TSE VE DiĞERNoRMLARA tIYGt]lı oLMAsI GERIKLİ

4.3.3. Tedarik edilecek mallarrn numuneleri, katalogları, fotoğralları ile teknik şartnameye cevaplarr ve açıklamalan içeren doküman:

innn_nopN oNAy ALINDIKTAN soNRA TEMiN EDİLECEK, ioann TEsLiM ALINAcAK MALLARIN NUMUNEsiNi isTEYEBiLEcEK

S.Ekonomik açıdan en avantajh teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece ycrli istekliler kailabilecektir.

7. İhalc doktimanının görülmesi:
7.1. İhalc dokümanı, idarcnin adresinde görülebilir.
7,2, ihaleye teklif verecek olanların ihale dokiimanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifleı ihale tarih ve saatine kadar KARABURUN BELEDiyesi ıroRnoĞaN rrizıınT BiNAsI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı

adrese iadcli taahhüllü posıa vasıtasıyla da gönderilebilir.

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/llan/llanDurum.aspx 1l2
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9. istekliler tekliflerini, mal kalem_kalemleri için teklif birim fiyatlar iizerinden vereceklerdir. ihaıe sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi

miktarı ile bu mal kalemleri İçn ,"tıir 
"aiı", 

bİrim fiyatlarİn çu.pr-, sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiYat sözleŞme imzalanacaktır,

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

l0. istekliler teklifettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

t l. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

l2. Konsorsilum olarak ihaleye teklif verilemez.

l3. Bu ihalede elektronik eksiltme yaprlmayacaktır.

l4. Diğer hususlar:
Teklif-fiyaı ihale komisyonu tarafından aşın düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre aÇıklama istenecektir,
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