
MEKANiK TE§i§AT MALzEMEsi §AT|N ALİNAğAKTIR
GöKÇEADA MAl{ALLi iDARE B XANLİĞİ ( İLÇE ÖZEL ippnrsi ü

Gökçeada Mezbahası Mekanik Te§isat a|Imı 4734 say|l] Kamu ihale KanUnunun 19 uncu maddesine
göre açık ihaıe usulü ile ihale edılecektir, ihaıeye ,lişkin ayrınt]lI biig,leı, aşağlda yer almaktadiı:

ihale Kayıt Numarası : 2a17 İE18931

1-İdarenin

a}Adresi :Fatih Mahalle§i inönü cadde§i 42 17760
GÖKÇE,ADA,,ÇANAKKALE

b) Telefon Ve faks numarasl :, 2868874554 - 2868874554

c} Elektronlk Posta Adresi :

ç}ihaiedokümanınlngörülebileceği : htİps:iiekap,kik,goV-tr/EKAPl
internet adresi (Var§a)

2-ihaıe konusu maıın

a} Niteliği, türü Ve miktarl :5§ Adğt Mekaılik Tğsiğat Malzeme§i A|lm.
Aynntıll ılilgiye EK,qP'ta yğr aıan ıhale dokümanl içinde
buıunan idarı şartnameden uıaş!İabilir.

: Çanakkale iıı §oıçeada İlçe§ı, [fğzbaha Eİna§ı

: sözleşme süresi oıan 120 gün içarisinde teslim al,nacaktlr.

b} Teslim yeri

c} Teslirn tarihi

3- ihaİenin

a} Yapllacağı yer Fatih Mahalle§i İnönü Caddegi No:4,2 Gökçeada
ÇANAKKALE

b} Ta.ihı Ve saati

4. İhaleye kattlabilmğ şartıafl ve isteniıen belgeIer ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterleı:
4.1. lhaleye katülma şartiarl Ve isteni]en belgeler:
4.'1.2. Tekllf vermeye yetki!i olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması haIinde. noter tasdikli imza beyannarnesi,
4.1.2.2. Tuze| kişi oımasi halinde, ilgisine göre tüzei kişiliğın oİlakları, üyğleri Veya kurucuİan iıe tüzel
kışiliğan yonetirnindeki görev!ileri belirten son durUmu göSterir Ticaret Sicıı Gazetesi, bu bilgiıer'n
tamamInın bir Ticaret Sicil Gazetesinde buIunmamasl haıinde. bU bl|oIlerin it]münü göstermek üzere
iıgiıi Ticaret sicil Gazeteleri Veya bu hususlarl gösieren belgel*r ıle tüzel kiŞiiiğin noter tasdjkli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli Ve içeıiği idari Şartnamede beıirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli Ve içeriği ldan Şartnamede belir|enen qeÇ,ci teminat.
4.1,5 ihale konusu alımın tamaml Veya bir kısnı alt yüklenicilele Vaptırılan,]az,
4.'!.6 Tüzel kişi tarafından jş deneyimini göstermek üZere sunulan belgeniır, tüzei kjşiliğin yanslndan
fazla hissesine sahip ortağlna ait olmasl haıinde. Türkiye odalar Ve Borsalar Birliği Veya serbest
muhasebeci, yeminlı mali müşavir ya da serbest muhasebeai mali müşavir veya noter taraflndan ilk
ilan tarihinden §onra düzenlenen Ve düzen|endiği tarihten geriye doğru §on bir ylİdır kesintisiz olarak
bu şartln korunduğunu gösteren belge, standart forma iJygun beıge,

4.2. Ekonomik Ve maIi yeterliğe ilişkiıı beİgeleı ve bıı belgğ|erin taş!rnasl gereken kriteilğr:
İdare İarafından ekonomik Ve mali yetğr|iğe ilişkin kriler beiiıtil.nemıştır,

4.3. Mes|eki ve Teknik yeterIiğe ilişkin belgeler vs bu bslgğlerin taşıması gerekğn kritğrler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yll içjnde bedel içeren bir Söz|eşme kapsamında ke§in kabı]l işlemle.i tamamıanan ve tekliİ
edilen bğde|jn % 3üoranlndan az Olmamak üzere iha|e konu§u iş veya be§zeı işİere ilişkin iş



deneyimini gösteren belge|ef Veya tekno|ojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işıer:
4,4.,l.
Askl raylarl ya da tutacakları, Hidrolik platformlu yük asansöıteri, Palangalar ve caraskalIaİ,
Hareketli platformlar, Elevatörler ve konveyörleı, Konveyörler, Soğutma ve dondurma
ekipmanıaİl, soğutma ekipmanlna ait aksam ve palçaıal, Hidrolik platfoİmlu yük
asansörleri, Kabloıu Taşlma sistemlerine ait Malzemler, Mekanik Tesisat Malzemeteri, |sıtma_
soğutma Malzemeleri, Havalandırma ve iklimlendirme Tesisatı Malzemeleri, Asansör ve
Eıektro-Mekanik işlerine Ait Malzeme Mal AlIm işleri benzer iş olarak değerlendirilecekti..

5.Ekonomik açtdan en avant4lI teklif sadece fiyat esasına göıe belirıenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerla istekıiler katllabilecek olup yerli mall teklif eden yerli istekliye ihalenin
tamamİnda % 15 (yüzde on beş) oranlnda fiyat avantaj| uygulanacaktır-

7. lhale dokümanInln gorülmĞsi Ve satln allnmasl:
7.1. lhale dokümanl, idarenin adresinde görü|ebillr Ve 10o TRY (Türk Lirasl} karşllİğ| Gökçeada
Mahalli İdaıe Başkanhğı 1İlçe Özel İdaİesi }adresinden sahn alınabilir.
7.2. ihaıeye teklif verecek olanıarln ihale dokümanlnl satın almaları veya EkAp üzerinden e-ımza
kullanarak indirmeleri zorunludur_

8. Tekiifler, ihale tarih ve saatine kadar Gökçsada Mahalli idare Başkanlığı ( ilçe özel idaresi
) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynıadrese iadeli taahhutlu postJvasıiasıyla da
gönderilebilir.

9. istekıiıef tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu, üzerine ihale yapllan
istekİiyıe toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme amzalanacaktlr.

10. jsteklıler teklif ettik|eri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyeceklefi tutarda geçici
teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihaIe tarihinden itjbaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ıhaleye teklif Veralemez.
13.Diğe. hususlar:
lhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörüIen açıklama i§tenmeksazin ekonomik açldan en avantajll
teklif üzerinde blrakllacakhr,


