ÝLAN

ARAÇ KÝRALAMA HÝZMETÝ ALINACAKTIR
SÝMAV ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ- MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK
2018-2019 Eðitim Öðretim yýlýnda Simav Merkez, Belde ve Köylerinde bulunan 15 Taþýma
Merkezi Ýlkokul ve Ortaokullarýna 1084 Öðrencinin 89 Araç ile 180 iþ günü Taþýma ihalesi
hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale
edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
:2018/290101
1-Ýdarenin
a) Adresi
:SÝMAV KAYMAKAMLIÐI HÜKÜMET BÝNASI KAT 2 43500
SÝMAV/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarasý
:2745137062 - 2745136744
c) Elektronik Posta Adresi
:simav43@meb.gov.tr
ç) ihale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý
:1084 Öðrencinin 89 Araç ile 180 iþ günü 15 Taþýma Merkezi
Ýlkokul ve Ortaokullarýna günü birlik taþýnmasý.
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde
bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
:89 yerleþim yerinden 15 Taþýma Merkezi (19 Mayýs, Esenevler
ÝMKB, Akdað, Beyce, Çaysimav, Daðardý, Darýcý, Güney,
Hisarbey, Kestel, Kuþu N.Bayram, Naþa, Yaykýn, Yemiþli ve
Yeniköy) Ýlk ve Ortaokullarýna.
c) Süresi
:Ýþe baþlama tarihi 17.09.2018, iþin bitiþ tarihi 14.06.2019
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:Simav Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Taþýmalý Eðitim Bürosu
SÝMAV/ KÜTAHYA
b)Tarihi ve saati
:12.07.2018 - 09:00
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 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 % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diðer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Araçiara ait; Ruhsat, Maii Sorumluluk ve Zoruniu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasý Poliçesinin aslý
veya onaylý fotokopisi, araç kiralýk ise, 17/09/2018-14/06/2019 tarihleri arasý 180 iþ günlük
noter onaylý araç kira sözleþmesini, ihale aþamasýnda idareye sunacaktýr.
4.4.
Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Her türlü personel ve öðrenci taþýma hizmeti benzer iþ olarak kabul edilecektir
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6.Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr.
7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1.Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 60 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Simav Ýlçe Milli
Eðitim Müdürlüðü Taþýmalý Eðitim Bürosu 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 Simav Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Taþýmalý Eðitim Bürosu
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, kýsmý teklif verilebilir.
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.
13.Diðer hususlar:
Teklifi sýnýr deðerin altýnda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açýklama
istenecektir.
Basýn:110

