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tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart fomıa uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken krİterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bi.lançosunu
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlcrini,
b) ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin
sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından
standart forına uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynakları toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve
bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda beliıtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler.
Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlaıııp
sağlanmadığına bakılır.
Serbest nıeslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek
kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranmın
veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az
(1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest
muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3. ı. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Hu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
YEşiL ALAN SULAMA işi VENEY A KAMU VE ÖZLE SEKTÖR İLE YAPILAN PERSONEL
HiZMET ALIM işi iş DENEYiM BELGESi

S.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. ihale dokümanınm görülmesi ve satm alınması:
7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görlilebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yenidoğan
Mah. Zafer Cad. Belediye Hizmet Binası No: 4 Kat 3 NO:303 KIRIKKALE adresinden satm
alınabilir.
7.2. ihaleye teklifverecek olanların ihale dokümanmı satm almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenidoğan Mah. Zafer Cad. Belediye Hizmet Binası No: 4
Kat 3 iHALE ODASı KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. istekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu üzerine ihale yapılan
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarm çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklifverilecektir.
10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklifverilemez.
13.Diğer hususlar:
ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakı lacaktır.
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• KIRIKKALE BELEDİYESİ PARK VE BAHCELER MÜDÜRLÜGÜ

YEşİL ALAN SULAMA HİZMETİ ALıNACAKTıR
YEşiL ALAN SULAMA H.İZMET ALIM işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun ı 9
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır:

İhale Kayıt Numarası
i-idarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi

ç) ihale dokümanının görülebileceği
internet adresi

2-ihale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: 2015/48155

:Fabrikalar Mahallesi Millet Caddesi No: 16 KIRIKKALE
MERKEZ/KIRIKKALE
:3182801473 - 3]82801470

: parkbahceler@kirikkale-bld.gov.tr
:htlps://ekap.kikgov.tr/EKAP/

: 5 Adet Şöf6r 5 Adet Sulama Kamyonu J 5 Adet Sulama işçisi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

:KıRıKKALE BELEDiYESi MÜCAViR ALAN SINıRLARI
iÇERisi

: işe başlama tarihinden itibaren 130(Yüzotuz) gündür

:Yenidoğan Mah. Zafer Cad. Belediye Hizmet Binası No: 4 Kat:
3 iHALE ODASı KIRIKKALE
: 15.05.2015 -15:00

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı
olduğunu göstcrir belge,
4.1.1.3. ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatmda o iş için
özelolarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

ihalede çalışacak Araçların Trafik Tescil (Ruhsat) Belgeleri veya Noter tastikli suretleri ihale katılım
dosyasında ibraz edilecek.

4.1.2. Teklifvernıeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu Iıususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikI i imza
sirkü.leri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlencn geçici teminat.
4.1.5 ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağma ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicİI memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
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Sayı: 92612517-869/1""
KONU: Bilgilendirme

T.C.
KIRIKKALE BELEDİYESİ
Mali Hizmetler Müdürlüğü

20,04.2015

BASıN YAYıN VE HALKLA İLİŞKİLERMÜnÜRLÜGÜ' NE

Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüınüz tarafından Yeşil Alan Sulama
Hizmet Alım İşi İhalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

Bilgilerinize rica ederim.

SOY
iye Başkan a.

e ediye Başkan Yardımcısı

Ek
• i Adet ilan metni

İKNNO
İhale tarihi
İhale saati
İh. Yap. Yer.

: 2015/48155
: 15.05.2015
: 15:00
: K.K.Bld. 3 Kat İhale Odası
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