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NAK:LH:ZMET:AL:NACAKT:R

ZONGULDAK ALAPL:SOSYAL YARDIMLASMA VE DAYANiSMA VAKF:
1170 Fakirve Muhtac A:leye Toplam l170 Ton KOmurJn indirme,Yttkleme,Muhafaza ve
Naklivesi l,i hizmet al!mi 4734 saylll Kamu lhale Kanununun 19 uncu maddesine gё

re a91k:hale

usull ile ihale edllecek olupl teklifler sadece elektronik ortamda EKAP iizerinden ahnacaktlr lhaleye
lli゛

kin ay「 :ntili bilgiler aoaoida yer almaktad:ri

ixx

: 2022/765582

l-idarenin

ZONGULDAK ALAPLI SOSYAl
DAYANIsMA VAKFl

a) Adr

Mel・ 1̀ez

b) Adresi

YARDlMLASMA VE

Ⅳiahallcsi Htikttinct KollattI Kati 2 67850

ALAPi″ 1/ZON(〕 1,DAK
tり

c) Telefon ve faks numarast

3723781702‐ 3723780705

9) ihale dokUmanrnrn g0riilebilece[i ve eimza kullanrlarak indirilebilece$i internet

https:〃 ekap.kik.gov.tr/EKAP/

sayfasr

Z-inate konusu hizmet akmln

: ll70 Faliir ve l\Iuhtaq r\ilevc Toplam ll7{} Ttttt Kiimiiriin

a) Adt

ili
: tl70 Fakir ve lVluhtnq Aileye 'I'oplarn Il70 'I'on Kiimiiriin
intlirme, Yiiklenre Muhafaza ve Nalili.vesi ili
A-vrlrttlt bilgiye EKAP' ta yer alan ihalc doliiirn:rnr iginde
indirme. Yiikleme. lVluhafaza ve Naklivesi

b)

Niteli[i, tiirii

ve miktart

bulunan idari qnrtnalneden ulagrlatrilir.
c) Yaprlacapr/teslim edileceSi

yer

: .{la;rh ilgesi N{erliez. vc Kti,vleri

l2(Oniki) a;-thr

g) SUresi/teslim tarihi

:

d) ige baglama tarihi

: S0zlegmenin imzalandr$r tarihten itibaren 5 giin iginde

ige baglama tarihinden itibaren

baglanacaktlr.

i$e

3-ihalenin
a) ihale (son teklif verme) tarih ve

saati :

b) ihale komisyonunun toplantl yeri
tekliflerin agllacagr

adres)

(e-

I

2.08.2022 - I I :00

: t.liikiirnet Korlnfr sosyal Ynrdrrnlnqmr ve Dayanrqmr Vakli l(ai:3
Alaph/ZONGI-ll,DAK

4. ihaleye kattlabilme gartlan ve istgnilen belgeler ile yeterlik degetlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. lstektilerin ihateye katrlabilmeleri igin agagrda sayrlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat drsr
unsurlara iligkin bilgileri e{eklifleri kapsamtnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.!.2. Teklif vermeye yetkili oldu0unu gosteren bilgiler;
4.1.2.1.In2e1kigilerde; isteklilerin y6netimindeki gorevliler ile ilgisine gore, ortaklar ve ortakhk
oranlanna (halka arz edilen hisseler harig)luyelerine/kuruculaflna iligkin bilgiler idarece EKAP'tan
alrnrr.

4.1.3. gekli ve iqeri$i ldari $artnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. gekli ve iqeri!i ldari gartnamede belirlenen geqici teminat bilgileri.
4.1.5 lhale konusu alrmtn tamamr veya bir ktsmt alt yuklenicilere yaptlrllamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterlile iligkin belgeler ve bu belgelerin talrmasr gereken kriterler:
idare tarafrndan ekonomik ve mali yeterlipe iligkin kriter belirtilmemigtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterligc ili$kin belgeler ve bu belgelerin tagrmast gereken

kriterler:

idare tarafindan mesleki ve teknik yeterli[e iliSkin kriter belirtilmemigtir.

5. Ekonomik agrdan en avantaill teklif sadece fiyat esaslna g0re belirlenecektir.

6, lhaleye sadece yerli istekliler katllabilecektir'
7^ lhale dokomant EKAP Uzerinden bedelsiz olarak gOrUlebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarln,

e-imza kullanarak EKAP lizerinden ihale dokumanlnl indirmeleri zorunludur.
8, Teklifler, EKAp Uzerinden elektronik ortamda hazrrlandrktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iligkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP uzerinden gOnderilecektir.

9. istektiler tekliflerini, her bir ig kaleminin miktafl ile bu i9 kalemleri igin teklif edilen birim fiyatlann
garptmt sonucu bulunan toplam bedel uzerinden teklif birim fiyat geklinde verilecektir. lhale
sonucunda, Uzerine ihale yaptlan istekli ile birim fiyat sdzleSme imzalanacakhr.

10. Bu ihalede, igin tamaml igin teklif verilecektir.
11. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'Unden az olmamak Uzere kendi belirleyecekleri tutarda geqici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede eleklronik eksiltme yapllmayacaktlr.
13. Verilen tekliflerin gegerlilik suresl, ihale tarihinden itibaren 120 (YiizYirmi) takvim gunudur.

l4.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Di0er hususlar:

lhalede Uygulanacak Srnrr De$er Katsaytsr (R) : Diger Hizmetledo'7i
Agln dUsuateklif degerlendirme yontemi ; Teklifi srnrr delerin altrnda kalan isteklilerden Kanunun 38
inci maddesine gore agtklama istenecektir.

