ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ
 

İhaleler



2018 Yılı Temizlik Malzemesi Paketi Mal Alım İşi

Tar h : 12/03/2018

2018 Yılı Tem zl k Malzemes Paket Mal Alım İş
2018 Yılı Tem zl k Malzemes Paket Mal Alım İş 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

:

2018/68373

a) Adres

:

MERKEZ MAHALLESİ PİRİ REİS CADDESİ 5 34782 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2166000600 - 2166000635

c) Elektron k Posta Adres

:

kas mc cek@hotma l.com

:

https://ekap.k k.gov.tr/EKAP/

1-İdaren n

ç) İhale dokümanının
görüleb leceğ nternet adres
(varsa)

2-İhale konusu malın
2018 YILI TEMİZLİK MALZEMESİ PAKETİ MAL ALIM İŞİ (19 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ
a) N tel ğ , türü ve m ktarı

:

PAKETLEME DAHİL)
Ayrıntılı b lg ye EKAP’ta yer alan hale dokümanı ç nde bulunan dar şartnameden ulaşılab l r.

b) Tesl m yer

:

: MALZEMELER İDARENİN ÇEKMEKÖY İLÇESİNDEKİ DEPOSUNA, YÜKLENİCİ TARAFINDAN TESLİM
EDİLECEKTİR.

LİSTEDE YAZILI MALZEMELER TEK SEFERDE ALINMAYACAK OLUP, GÜNLÜK/HAFTALIK/AYLIK
c) Tesl m tar h

:

OLARAK İDARENİN ÇEKMEKÖY İLÇESİNDEKİ DEPOSUNA SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 5 (BEŞ)
İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE YÜKLENİCİ TARAFINDAN TESLİM EDİLECEKTİR. MALZEMELER 31/12/2018
TARİHİNE KADAR İHTİYACA BİNAEN PEYDER PEY ALINACAKTIR.

3- İhalen n
a) Yapılacağı yer

:

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ, MERKEZ MAH. PİRİ REİS CAD. NO:5 ÇEKMEKÖY-İST.

/

b) Tar h ve saat

:

12.03.2018 - 11:00

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:
4.1.2. Tekl f vermeye yetk l olduğunu gösteren mza beyannames veya mza 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 ortakları, üyeler veya kurucuları le tüzel k ş l ğ n yönet m ndek 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 İstekl ler, hale konusu alımın alt yüklen c lere yaptırmayı düşündükler kısmını tekl fler ek nde vereceklerd 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:

4.3.1. Tedar k ed lecek malların numuneler , katalogları, fotoğrafları le tekn k şartnameye cevapları ve açıklamaları çeren doküman:

İSTEKLİLER, 1’ ER ADET ( SÖZLEŞME SONRASI, İSTEKLİLERCE İDAREYE VERİLMESİ PLANLANAN ÜRÜNLERİN AYNISINI KAPSAYACAK)
TEKLİF VERDİKLERİ MALZEMELERE İLİŞKİN NUMUNELERİ İHALE SAATİNE KADAR İHALE KOMİSYONUNA VERMEK ZORUNDADIR.
NUMUNE KOLİSİ ÜZERİNDE İDAREYE AİT BİLGİLER, FİRMAYA AİT BİLGİLER, İHALEYE AİT BİLGİLER, (İŞİN KONUSU VE İHALE KAYIT
NOSU) VE TEKLİF VERDİKLERİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ BULUNACAKTIR. BU BİLGİLERİN BULUNMADIĞI KOLİLER İLE ÜRÜNLERDEN
TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLİKLERE HAİZ OLMAYAN VEYA EKSİK ÜRÜNLERLE TESLİM EDİLEN KOLİLER
DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

5.Ekonom k açıdan en avantajlı tekl f sadece f yat esasına göre bel rlenecekt r.
6. Bu haleye sadece yerl stekl ler katılab lecek olup yerl malı tekl f eden yerl stekl ye halen n tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında f yat
avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmes ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, daren n adres nde görüleb l r ve 150 TRY (Türk L rası) karşılığı ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ, MERKEZ MAH. PİRİ REİS CAD.
NO:5 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 ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ, MERKEZ MAH. PİRİ REİS CAD. NO:5 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 , mal kalem-kalemler ç n tekl f b r m f yatlar üzer nden vereceklerd r. İhale sonucu, üzer ne hale yapılan stekl yle her b r mal
kalem m ktarı le bu mal 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, kısmı tekl f ver leb l 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 90 (doksan) takv m günüdür.
12. Konsors yum olarak haleye tekl f ver lemez.
13. D ğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 nc maddes nde öngörülen açıklama stenmeks z n ekonom k açıdan en avantajlı tekl f üzer nde bırakılacaktır.

/

