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    İhaleler   Pazar Yerlerinin Çadır Direklerinin Takma ve Sökme Hizmet Alımı İhalesi

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

Tar�h : 28/07/2011

Pazar Yerler�n�n Çadır D�rekler�n�n Takma ve Sökme H�zmet
Alımı İhales�
PAZAR YERLERİNİN ÇADIR DİREKLERİNİN TAKMA ve SÖKME . h�zmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddes�ne göre açık

�hale usulü �le �hale ed�lecekt�r. İhaleye �l�şk�n ayrıntılı b�lg�ler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2011/110656

1-İdaren�n 

a) Adres� : Ekş�oğlu Mahalles� Saray Caddes� No:8 Alemdağ Çekmeköy/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2164291235 - 2164840283

c) Elektron�k Posta Adres� : �nfo@cekmekoy.bel.tr

ç) İhale dokümanının görüleb�leceğ� �nternet adres�  : https://ekap.k�k.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu h�zmet�n 

a) N�tel�ğ�, türü ve m�ktarı  : İhalen�n n�tel�ğ�, türü ve m�ktarına �l�şk�n ayrıntılı b�lg�ye EKAP’ta (Elektron�k Kamu Alımları Platformu) yer alan �hale

dokümanı �ç�nde bulunan �dar� şartnameden ulaşılab�l�r. 

b) Yapılacağı yer : İLÇE SINIRLARI DAHİLİNDE

c) Süres�  : İşe başlama tar�h�nden �t�baren 152(yüz ell� �k�) gündür

3- İhalen�n 

a) Yapılacağı yer : Güngören Mah. Turgut Özal Bulvarı No:79 Taşdelen/Çekmeköy-İst.

b) Tar�h� ve saat� : 28.07.2011 - 10:00

4. İhaleye katılab�lme şartları ve �sten�len belgeler �le yeterl�k değerlend�rmes�nde uygulanacak kr�terler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve �sten�len belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereğ� kayıtlı olduğu T�caret ve/veya Sanay� Odası veya Meslek Odası Belges�; 

4.1.1.1. Gerçek k�ş� olması hal�nde, kayıtlı olduğu t�caret ve/veya sanay� odasından ya da �lg�l� meslek odasından, �lk �lan veya �hale tar�h�n�n �ç�nde

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu göster�r belge, 

4.1.1.2. Tüzel k�ş� olması hal�nde, �lg�l� mevzuatı gereğ� kayıtlı bulunduğu t�caret ve/veya sanay� odasından, �lk �lan veya �hale tar�h�n�n �ç�nde

bulunduğu yılda alınmış, tüzel k�ş�l�ğ�n�n odaya kayıtlı olduğunu göster�r belge, 

4.1.2. Tekl�f vermeye yetk�l� olduğunu gösteren İmza Beyannames� veya İmza S�rküler�; 

4.1.2.1. Gerçek k�ş� olması hal�nde, noter tasd�kl� �mza beyannames�, 

4.1.2.2. Tüzel k�ş� olması hal�nde, �lg�s�ne göre tüzel k�ş�l�ğ�n�n ortakları, üyeler� veya kurucuları �le tüzel k�ş�l�ğ�n yönet�mdek� görevl�ler� bel�rten son

durumu göster�r T�caret S�c�l Gazetes�, bu b�lg�ler�n tamamının b�r T�caret S�c�l Gazetes�nde bulunmaması hal�nde, bu b�lg�ler�n tümünü göstermek

üzere �lg�l� T�caret S�c�l Gazeteler� veya bu hususları gösteren belgeler �le tüzel k�ş�l�ğ�n noter tasd�kl� �mza s�rküler�, 

4.1.3. Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen tekl�f mektubu. 

4.1.4. Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen geç�c� tem�nat. 

4.1.5 İhale konusu �ş�n alt yüklen�c�lere yaptırmayı düşündükler� �şlere a�t l�stey�, tekl�f ek� olarak tekl�fler�ne dah�l edeceklerd�r. 

4.2. Ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:

İdare tarafından ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n kr�ter bel�rt�lmem�şt�r.

4.3. Meslek� ve Tekn�k yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:

İdare tarafından meslek� ve tekn�k yeterl�ğe �l�şk�n kr�ter bel�rt�lmem�şt�r.
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5.Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f sadece f�yat esasına göre bel�rlenecekt�r.

6. İhaleye sadece yerl� �stekl�ler katılab�lecekt�r.

7. İhale dokümanının görülmes� ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, �daren�n adres�nde görüleb�l�r ve 50 TRY (Türk L�rası) karşılığı Güngören Mah. Turgut Özal Bulvarı No:79 Taşdelen/Çekmeköy-

İst. adres�nden satın alınab�l�r. 

7.2. İhaleye tekl�f verecek olanların �hale dokümanını satın almaları veya EKAP üzer�nden e-�mza kullanarak �nd�rmeler� zorunludur.

8. Tekl�fler, �hale tar�h ve saat�ne kadar Güngören Mah. Turgut Özal Bulvarı No:79 Taşdelen/Çekmeköy-İst. adres�ne elden tesl�m ed�leb�leceğ� g�b�,

aynı adrese �adel� taahhütlü posta vasıtasıyla da gönder�leb�l�r.

9. İstekl�ler tekl�fler�n�, B�r�m f�yatlar üzer�nden vereceklerd�r. İhale sonucu üzer�ne �hale yapılan �stekl�yle, her b�r �ş kalem�n�n m�ktarı �le bu kalemler

�ç�n tekl�f ed�len b�r�m f�yatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzer�nden b�r�m f�yat sözleşme �mzalanacaktır.

Bu �halede, �ş�n tamamı �ç�n tekl�f ver�lecekt�r.

10. İstekl�ler tekl�f ett�kler� bedel�n %3’ünden az olmamak üzere kend� bel�rleyecekler� tutarda geç�c� tem�nat vereceklerd�r.

11. Ver�len tekl�fler�n geçerl�l�k süres�, �hale tar�h�nden �t�baren 60 (ATMIŞ) takv�m günüdür.

12. Konsors�yum olarak �haleye tekl�f ver�lemez.

 


