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lNşAAT MALzEMELERi sATlN ALlNAcAKTlR
ALAPLl BELEDiYEsi ALAPLl BELEDiYE BAşKANLlĞl

inşaat malzemeleri allml allml 4734 saylll Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açlk ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilaşkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarasl : 2019/583012

1-İdarenin

a} Adresi ; MERKEZ MAHALLES| lsKELE cADDEsi No:27 67850 ALAPLI/ZoNGULDAK
b) Te|efon Ve faks numarasl :3723781048 DAHiLi (147) - 3723781556

c} Elektronik Posta Adresi : guzincevik@hotmail.com

ç) lhale dokümanlnln görü|ebileceği: https://ekap.kik.goV.tr/EKAP/
internet adresi (Varsa)

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihleri

3- lhalenin

a) Yapllacağl yer

b) Tarihi Ve saati

inşaat malzemeleri §.000 M3 Hazlr beton,5.000 torba çimğnto,50 ton demir,5oo
adet çelik hasır 60 M3 kğreğte, 5.000 adet briket, 100 adet plywoodtan ,5.000 adet
Ylğma Tuğla ,10.000 adet normal tuğla dan oıuşmaktadı7.
Ayrlntlh bi|gıye EKAP'ta yer alan ihale dokümanl içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
Fen işleri müdürlüğünün çallşma aıanlarl
01.o1.202ğ tarihindg başlar 366 takvim günü içinde inşaat malzemeleri Peyderpey
teslim edilecektir. 31-12-2020 günü allmlar bitirilmiş olacaktlİ.

:ALAPLI BELEDiYEsi iHALE BiRiMi MERKEZ MAHALLES| isKELE cADDEsi No:27
ALAPL| / zoNcuLDAK

: 12.12.2019 - 15:00

4. lhaleye katllabilme şartlarl ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterıer:

4.1. ihaleye katllma şartlan Ve isteniten belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi Veya imza sirküleri;

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

4.1.2.2. rüzel kjşi olmasl halinde, jlgisine göre tüZel kişiliğin ortaklarl, üyeleri veya kurucularl ile tüZel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten Son durumu göSterir Ticaret SiCil Gazetesi, bu bilgilerin tamamlnün bir Ticaret SiciI Gazetesinde bulunmamasl
halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri Veya bu hususlarl gösteren beIgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli Ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli Ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 ihale konusu alımın tamaml Veya bir klsml aIt yüktenicitere yaptlrllamaz.

4.2. Ekonom|k Ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşlmasl gereken kriterler:
ldare tarafından ekonomik Ve maIi yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki Ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşlmas| gereken kriterler:
idare tarafından meSleki Ve teknik yeterIiğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

6. ihaleye sadece yerli istekliler katllabilecektir

7. lhale dokümanlnln görülmesi:

7.1. lhale dokümanl, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. ihaleye teklif Verecek olanIarln ihaIe dokümanünl EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur

8. Teklifler, ihale tarih Ve saatine kadar ALAPLI BELEDiYEsi lHALE BİRıMi MERKEz MAHALLESi lsKELE cADDEsi No: 27
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2lha|e konusu malln

a) Niteliği, türü ve miktan

5.Ekonomik açldan en avantajll teklif sadece flyat esaslna göre belirlenecektir.
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ALAPLl / zoNGULDAK adresine elden teslim edılebileceği gibi, aynl adrese İadeli taahhütlü posta Vasltaslyla da gönderilebilir.

9. Istekliler tekliRerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden Vereceklerdir. lhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle her bir mal kalemi mıktarl ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim İiyatlann çarplml sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktlr.
Bu ihalede, ktsml teklif verilebilir.

,l0. lstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belideyecekleri tutarda geçici teminal vereceklerdir.

1'l. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takVim günüdür,

,t 2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

'l3. Bu ihalede elektronik eksiltme yaptlmayacaktlr

14.Diğer hususlar:
lhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmek§izin ekonomik açıdan en avantajll teklif üzerinde
blrakllacaktlr.
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