
2021-2022 EÐÝTÝM ÖÐRETÝM YILI SÝMAV ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ 
TAÞIMA KAPSAMINA ALINAN ÖZEL EÐÝTÝME ÝHTÝYACI OLAN ÖÐRENCÝ VE
 VELÝNÝN OKULLARA 13 ARAÇ VE 13 REHBER PERSONELLE 183 ÝÞ GÜNÜ TAÞINMASI ÝÞÝ
SÝMAV ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ- MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI 
BAKAN YARDIMCILIKLARI
2021-2022 EÐÝTÝM ÖÐRETÝM YILI SÝMAV ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ TAÞIMA 
KAPSAMINA ALINAN ÖZEL EÐÝTÝME ÝHTÝYACI OLAN ÖÐRENCÝ VE VELÝNÝN OKULLARA 13 
ARAÇ VE 13 REHBER PERSONELLE 183 ÝÞ GÜNÜ TAÞINMASI ÝÞÝ 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 :2021/424640
1-Ýdarenin
a) Adresi :SIMAV KAYMAKAMLIGI HÜKÜMET BINASI KAT 2 43500 

SÝMAV/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarasý :2745137062 - 2745136744
c) Elektronik Posta Adresi simav43@meb.gov.tr
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý :MEB Taþýma Yoluyla Eðitime Eriþim Yönetmeliðine göre 

taþýma kapsamýna alýnan özel eðitime ihtiyacý olan 
öðrenci/velinin okullara Simav Merkezde 13 araç ve 13 rehber 
personelle 183 iþ günü taþýnmasý hizmet alým iþi
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde 
bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.

b) Yapýlacaðý yer :Teknik Þartnamede belirtilen okullarda
c) Süresi :Ýþe baþlama tarihi 06.09.2021, iþin bitiþ tarihi 17.06.2022
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer :Simav Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Taþýmalý Eðitim Bürosu 

Simav-Kütahya
b) Tarihi ve saati :19.08.2021 - 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, Ýdari Þartname ekinde yer alan Tüzel Kiþilerde Ortaklýk Bilgilerine 
ve Yönetimdeki Görevlilere Ýliþkin Son Durumu Gösterir Belge 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 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.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Kamu ve/veya özel sektörde yapýlmýþ her türlü öðrenci ve personel taþýma iþi 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:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný 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 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
14.Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (R) : Diðer Hizmetler/0,80
Teklifi sýnýr deðerin altýnda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açýklama 
istenecektir.
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