
1. İdarenin

a ) Adresi

iHaı-B iı,aNı
Agrega Satın Alrnacaktır.

İdarenin Adı : Alaplı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanhğı

Işin Adı Zonguldak İli Alaplı İlçesi Muhtelif Köyyollarında Rotmiks Yapımında

KuIlanılmak Üzere Agrega Satın Alınması ve Naklivesi İşi

:Alaplı İlçesi Köylere Hizmet Götüıme Birliği Başkanlığı

ALAPLI

b)Telefon - Faks Numarasr : 0 372 378 17 02 - 0 372 378 29 34

c)Elektronik Posta Adresi:alapli@alapli.gov.tr

2. İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı: Mal alımı - 2700 Ton Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve

Elenmiş 25 mm (1 inç) lik Temel Malzemesi Temini ve Nakli

b ) Teslim Yerleri :Mahal Listesinde Belirtilen Köyyollarına Belirtilen Miktar Kadar

Nakliyeleri Yüklenici tarafindan yapılacaktır.

:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 (beş) gün içinde işe

başlanılacak olup, 60 (atmış) Takvim Günü içerisinde iş bitiriiecektir.

c ) Teslim Tarihi

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer

b)Tarihi-Saati
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4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeter|ik değerlendirmesinde uygulanacak

ilgisine göre Ticaret velveya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğ österir

a
0.

c)
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belge,

:|:!

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlarr ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve f'aks numarasl ile elektıonik

posta adresi.

4.1.2. Mevzıatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda ahnmış,



4.1.2.2. Tnze| kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret

velveya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ti,fuel

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkiIi olduğıınu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.|.3.2. Tnze| kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu

hususlarr tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1,4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.7 . İhale dokümanrnın satın ahndığına dair belge.

4.1.8. İhale konusu malın satış faaliyetinin yeıine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince

alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler;

Maden Kanunu Uygulama Yöneımeliğine göre Ocak İşIetme Ruhsatı ve Ocak İşIeıme İzin Belgesi.

ocağına teknik nezaretçi atandığına ve sevk irsaliyesi ahndığına dair belge 1 İsteklilerden Yetkili

Satıcı olarak İhaleye katılmak isteyenler Agregaları hangi ocaktan sağlayacaklarsa yetkili satıcı

be|gesine ek olarak. İstenilen agregaları temin edeceği Ocağında İşletme Ruhsatı ıe Ocak işletme

İzin belgesini sunacaklardır.) Teklif edilen taş ocağına ait ruhsat, işletme belgesi ile eğer ocak

istekliye ait değilse asıl ocak sahibi ile yapılmış malzeme satışına ait sözleşme ya da bayilik

sözleşmesi tekliflere eklenecektir.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve lıu belgelerin taşrmasr gereken kriterler

4,2.1 . Yetkili satıcılığı veya imalatçıhğı gösteren belgeler

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcl veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge

veya belgeler,

c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu

serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli

kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Aday veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise aşağıdaki gibi olup, imalatçı

olduğunu gösteren belgelerden birini sunmasr yeterlidir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

dtkğılenb) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafindan aday veya istekl
ğ{ oH



kapasite raporu,

c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya isteklinin adına düzenlenen

İmalat Yeterlik Belgesi,

d) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya isteklinin adına düzenlenmiş

ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

e) Aday veya isteklinin alım konusu mah ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum

ve kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösterir belgeler

İş ortaklığında oılaklardan birinin, teklifedilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satlct ya

da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

5. İhaleye sadece yerli istekliler kahlabilecektir.

6. İhale dokümanı Alaph İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkaıhğına ait Ziraat Bankası Alaplı

Şubesinde bulunan TR45 0001 0005 5112 2457 4250 02 nolu hesaba yatırılacak i50,00 TL karşılığı

aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları

zorunludur.

7. Teklifler ihale saatine kadar Alaplı İlçesi Köylere Hizmet Götiirme Birliği Başkanhğına verilecektir.

8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlann

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle

her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlann çarprmı sonucu bulunan toplam

bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutaıda geçici

teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

1l. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

12.Bu ihalede fiyat farkı ve avans verilmeyecektir

13. Bu ihale, ihale dökümanında belirtilen hükümler haricinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve

4735 sayılı Kamu lhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi deği
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