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KUÞU (KÜTAHYA) BELEDÝYESÝNÝN ÝÇME SUYU TESÝSÝ ÝHTÝYACI PE BORU ALIMI ÝÞÝ 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
:2018/254409
1-Ýdarenin
a) Adresi
:Ziraat Mah. 657. Sok. No:14 ALTINDAÐ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarasý
:3123033202 - 3123412017
c) Elektronik Posta Adresi
:ustyapi@ilbank.gov.tr
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði
internet adresi (varsa)
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý
:KUÞU (KÜTAHYA) BELEDÝYESÝNÝN ÝÇME SUYU TESÝSÝ ÝHTÝYACI PE BORU ALIMI ÝÞÝ
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden
ulaþýlabilir.
b) Teslim yeri
:Kuþu (Kütahya) Belediyesinin Þantiyesine
c) Teslim tarihi
:Sözleþme tarihinden itibaren iþin tamamýnýn toplam imalat süresi 20 (yirmi) takvim
günüdür. Kabulün yapýlmasýný müteakip 10 (on) takvim günü nakliye süresi ayrýca
verilecektir.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:Ýller Bankasý Anonim Þirketi / Üstyapý Uygulama Dairesi Baþkanlýðý/Ziraat Mahallesi
657. Sok. No:14-Altýndað/ ANKARA
b) Tarihi ve saati
:19.06.2018 - 14:30
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
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.
4.2. 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. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler:
Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler,
Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler,
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.
Yetkili Satýcý Ýse:
- Yetkili Satýcýlýk belgesi, (ilgili firmanýn Yetkili satýcý belgesi üzerinde yer alan imza sahiplerinin üretici firmadaki görevleri
ve imza sirküleri yetki belgesi ile beraber sunulacaktýr.)
Yetki Alýnan Firmanýn;
a) Adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan adýna düzenlenen Kapasite Raporu
c) Kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlik Belgesi
d) Kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi,
e) Alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen üretici
veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler.
Ýmalatçý Ýse:
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
d) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi,
e) Ýsteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen
ve isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler
4.3.3.1 Standarda iliþkin belgeler:
PE 100 borular TS EN 12201-2 + A1 standartlarýna veya muadili uluslararasý standartlara uygun olarak üretilmesi ve bu
standartlara uygun üretim yapýldýðýna iliþkin belgelerinde teklif zarfýna konulmasý zorunludur.
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 Ýller Bankasý Anonim Þirketi / Üstyapý
Uygulama Dairesi Baþkanlýðý / Ýhale grubu (Ýstekliler; Ýller Bankasý Anonim Þirketi / Bankacýlýk Hizmetleri Dairesi
Baþkanlýðý / Kýzýlýrmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No: 12 06510 Çukurambar Çankaya/Ankara adresine þartname bedelini
yatýrdýktan sonra, Üstyapý Uygulama Dairesi Baþkanlýðý / Ýhale Grubuna gelerek ihale dokümanýný alacaklardýr. 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 : Ýller Bankasý Anonim Þirketi / Genel Giren Evrak Bölümü / Ziraat Mahallesi 657.Sok.
No:14-Altýndað / ANKARA 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 60 (altmýþ) 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.
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