KIRIKKALE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
33 KALEM LASTİK ALIM İŞİ

33 KALEM LASTİK ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN

: 2022/53116

1-İdarenin
a) Adı

: KIRIKKALE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

: GÜNDOĞDU YEŞİLÖZ 41 71400 GÜNDOĞDU
KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

c) Telefon ve faks numarası

: 3182801443 - 3182801444

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve eimza kullanılarak indirilebileceği internet
sayfası

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

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı

: 33 KALEM LASTİK ALIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

: 33 KALEM MUHTELİF ARAÇ LASTİKLERİ ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

: Kırıkkale Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi

: Malzemeler yüklenici firmadan değişik zaman ve miktarlarda
duyulan ihtiyaç doğrultusunda Peyder Pey talep edilebilecektir.
İstenilen Malzemelerin tamamı İşe Başlama tarihinden itibaren
30 Gün içerisinde eksiksiz olarak teslim edilecektir. İdarenin
Talep ettiği Malzemeler firmaya bildirim tarihten itibaren 3
Gün içerisinde teslim edilecektir. Söz konusu Malzemelerin
Teslimatı Hafta İçi Mesai saatleri (08:00-17:00) arasında
yapılacaktır

d) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 5 gün içerisinde

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (etekliflerin açılacağı adres)

: 07.03.2022 - 11:00

: Yenidoğan Mah Zafer Caddesi Belediye Hizmet Binası No:4
Kat:3 No: 303 İhale Birimi KIRIKKALE
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın 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 ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgelere ilişkin bilgiler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını
gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte
sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri
sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosuna ilişkin
bilgileri belirtmeyenler, iki önceki yıla ait belgelerdeki bilgileri sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini
sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgelerine ilişkin bilgileri ile üç önceki yıla ilişkin belgelerindeki bilgileri
sunabilirler.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet
belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik
bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
İsteklinin Alım Konusu Malı Teklif Etmeye Yetkisinin Bulunup Bulunmadığını Belgelendirmesi Gerekir
Bu Çerçevede İstekli Aşağıdaki Bentlerde Yer Alan Belgelerden Kendi Durumuna Uygun Olan Belge
Veya Belgeleri Sunabilir:
İstekli İmalatçı İse İmalatçı Olduğunu Gösteren Belge Veya Belgeler.
İstekli Yetkili Satıcı Veya Yetkili Temsilci İse Yetkili Satıcı Veya Yetkili Temsilci olduğunu Gösteren
Belge Veya Belgeler.
İstekli Türkiye'de Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteriyor İse Yukarıdaki Belgelerden Biriyle Birlikte
Sunduğu Serbest Bölge Faaliyet Belgesi.
İş Ortaklığında Ortaklardan Birinin Teklif Edilen Mala Veya Mallara İlişkin İmalatçı Veya Yetkili Satıcı
Veya Yetkili Temsilci Olduğunu Gösteren Belge Veya Belgelerden birini Sunması Yeterlidir.
İsteklinin İmalatçı Olduğunu Gösteren Belge Veya Belgeler Şunlardır;
Aday Veya İstekli Adına Düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.
Aday Veya İsteklinin Üyesi Olduğu Meslek Odası Tarafından Aday Veya İstekli Adına Düzenlenen
Kapasite Raporu.

Aday Ve İsteklinin Kayıtlı Olduğu Meslek Odası Tarafından Aday Veya İstekli Adına Düzenlenen İmalat
Yeterlilik Belgesi.
Aday Veya İsteklinin Kayıtlı Olduğu Meslek Odası Tarafından Aday Veya İstekli Adına Düzenlenmiş Ve
Teklif Ettiği Mala İlişkin Yerli Malı Belgesi.
Aday Veya İsteklinin Alım Konusu Malı Ürettiğine İlişkin Olarak İlgili Mevzuat Uyarınca Yetkili Kurum
Veya Kuruluşlarca Düzenlenen Aday Veya İsteklinin Üretici Veya İmalatçı Olduğunu Gösteren Belge
Veya Belgeler
Aday Veya İsteklinin Lastik Üreticisinin Veya İmalatçısının Yetkili Satıcısının Yetkili Temsilcisi Olması
Durumunda Aday Veya İstekli Adına Düzenlenen Yetkili Satıcıya Ait Alım Konusu Lastiklerin Satışı İle
İlgili Yetkili Temsilci Belgesi İle Yetkili Satıcının Lastik İmalatçısına Ait Yetkili Satıcı Belgesini Veya
Belgelerini Teklifleri İle Birlikte Vereceklerdir.
İş Ortaklığında Ortaklardan Birinin Teklif Edilen Mala Veya Mallara İlişkin İmalatçı Veya Yetkili Satıcı
Veya Yetkili Temsilci Olduğunu Gösteren Belgeleri Teklifleri İle Birlikte Vermeleri Yeterli Olacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel Sektörlerle gerçekleştirilen her türlü ağır ve hafif araçlara ait lastik alım - satım vb. işler
benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci
maddesine göre açıklama istenecektir.

