
PLENT ALTI ASFALT BETONU VE BiTUMLU YAPI$TIRICI SATIN ALINAGAKTIR
ZEYTINBURNU BELEDIYESI

"Plent altl Asfalt Betonu ve Bitiimlai Yaprgtrrcr" mal almr 4734 sayrh Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine gdre agtk ihale
usulU ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP 0zerinden ahnacaktrr. lhateye iligkin aynntrtr bitgiler agagrda yer
almaktadrr:

fKN :2022t13387s2

lJdarenin

a) Adt : ZEYT|NBURNU BELEr-.YEsi

bI AdTESi : BE9TELS|Z MAH. BELEDIYE CAD. NO. 5 34020 ZEYT|NBURNU ZEYTINBURNU/|STANBUL

cl Telefon ve faks numarast : 2124151111 -3333 - 2124,t31212

9; lhale doktrmanrnrn gdriilebilece!i : https://ekap.kik.gov.tr/EKAp/
ve e-imza kullanrlarak indirilebilece!i
intemet sayfasr

2lhale konusu mal ahmrn

a) Adr

bl NileliSi, tUru ve miktan

"Plent altr Asfalt Betonu ve Bittimlii Yaprstlnct"

1900 Ton Plent Altr Agrnma Asfaltr (Tip-2), 1 Ton Asfalt

: ihtiyaca g6re 340 (figyiizkrrk) takvim giinii igerisinde peyderpey testim ahnacaktrr.

: Sdzlegmenin imzalandr$r giin ige baglanrr.

Malzemesi
Aynntrh bilgiye EK.AP'ta yer alan ihale dokiimanl
ulagrlabilir.

c) Yapllacagl/teslim edilece$i yer : Malzemeler fabrikadan plent altr teslim ahnacaktrr.

Em0lsiyonu, 0,8 ton izolasyon
Ahmr

iginde bulunan idari Sartnameden

C) Siiresi/teslim tarihi

d) l9e baglama tarihi

3lhalenin

a) lhale (son leklif verme) tarih ve . 29.12.2O22 - 14:0O
saali

b) lhgle komisyonunun toplantr yeri : Begtelsiz Mahallesi Belediye Cad. No:S - ihate Salonu (-1.Kat)
(e-teklifl erin agrlaca$r adres)

*. lheleye katrlabllme tartlan ve lstenllen belgeler lle yeterlik doOerlendirmosinde uygulanacak kriterler:
4.1, lsteklilerin ihaleye kattlabilmeleri igin aga$rdi sayrlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile rtfat drgr unsurlara iligkin bitgiteri e{eklifleri
kapsamrnda beyan etmel6ri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu!unu gdsteren bilgiter;
4.1'2.1. T0zel kigilerde; isteklilerin ydnetimindeki gdrevliler ile ilgisine gdre, ortakla. ve ortakhk oranlanna (halka arz edilen hisseter
hariQ)/Uyelerine/kurucularrna iliqkin bilgiler idarece EKAP'tan ahnrr.
4.1,3. Sekli ve iQeri$i ldari gartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4..9ek1i ve iqerigi ldari $artnamede belirlenen geqici teminat bilgiteri.
4.1.5 lhale konusu ahmrn tamamt veya bir krsmr alt ytiklenicilere yaptrnlamaz.

4.2, Ekonomlk ve mall yst6rll0e lllgkin bolgeler ve bu belgolorin tagtmasr gereken kriterler:
ldare taraflndan ekonomik ve mali yeterlioe iligkin kriter belirtilmemigtir.

4.3. Moslekl ve toknlk yoterllgo lllgkln belgeler ve bu belgelerin tagtmast gersken kriterler:

ldare tarafrndan mesleki ve teknik yeterlile iligkin kriter belirtilmemigtir.

5. Ekonomik agrdan en avantajh teklif sadece fiyat esasrna gtire belirlenecektir.

6. lhaleye sedeco yerli istekliler katrlabilecekth.

7. lhale dokumanl EI(AP Uzerinden bedelsiz olarak gdrUlebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlann, e-imza kullanarak EKAP 0zerinden
ihale dokUmanrnr indirmel€ri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP {izerinden elektronik ortamda hazrrlandrktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife iliskin e-anahtar ile birlikte ihale tarih
ve saatin€ kadar EKAP Uzerinden gOnderilecektir.

9. lstekliler tekliflerini, her bir i9 kaleminin miktan ile bu ig kalemleri igin teklif edilen birim fiyatlann garptmr sonucu bulunan toplam bedel
tizerinden teklif birim fiyat geklinde verilecektir. lhale sonucunda. Uzerine ihale yaprlan istekli ile birim fiyat sozlegme imzalanacaktrr.

10. Bu ihalede, i$in tamamr igin teklif verilecektir.

1 l. lstekliler teklif ettikleri bedelin %3'tinden az olmamak 0zere kendi belirleyecekleri tutarda gegici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elekhonik eksiltme yaprlmayacaktrr.

13. Verilen tekliflerin gegerlilik sUresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmrg) takvim gtinudUr.

l4.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

.v-
//



15. Diger hususlar:
leklif fiyatt ihale kotnisyonu taraftndan agrn dil$tk olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incr maddesine gore agtklama
islenecektrr.


