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BAslM TANlTlM VE DUYURU HlzMETİ ALlNACAKTIR
ALAPLl BELEDiYEsi ALAPLl BELEDiYE BAşKANLlĞl

BAslM TAN|T|M VE oUYuRU HizMET ALlMl hizmet allml 4734 sayfi Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açlk
ihale usulü ile ihale edilecektir. ihaleye ilişkin ayrlntllı bilgiler aşağlda yer almaktadlr:
lhale Kaylt Numarasl :2019/579392

1Jdaren in

a) Adresi : MERKEZ MAHALLESi isKELE cADDEsl No:27 67850 ALAPLI/ZoNGULDAK
b) Telefon Ve faks numarasl : 3723781048 DAHiLi (147) - 372378,1556

c) Elektronik Posta Adresi : guzincevik@hotmail.com

ç) lhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.goV.tr/EKAP/
internet adresi

2Jhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü Ve miktarl

b) Yapllacağl yer

c) Süresi

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi Ve saati

11 kalem reklam Ve duyuru çallşmalarlnln billboard afişleı clP ışıklı pano,
megalight basılması, led ekran kiralanmas| ve bu işlerin mizampaj, yapllmasl
işidiı. lşi koordineli bir şekilde yürütülmesi amaclyla, 2 personel
göreVlendirilecektir.
Ayrtntlh bi|giye EKAP'ta yer alan ihale dokümanl içinde bulunan idarİ
şaİnameden ulaşılabilir.
AlaPlt Beled|yesi Sınırları içinde olan yerler.

lşe başlama tarihi a1.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

ALAPLl BELEDiYESi ENcÜMEN ToPLANTI sALoNU MERKEZ MAHALLEsi isKELE
cADDEsi No: 27 ALAPL| / zoNGuLDAK
13.12.2019 - 16:00

4. lhaleye katllabilme şartlarl ve istenilen betgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. lhaleye katllma şartIan Ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gosteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri:

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

4.1.2.2. Tizel kaşi olması halinde, ilgiSine göre tüzel kişiliğinin ortakIarl, üyeleri Veya kurucularl ile tüzel kişiliğin yönetimdeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamlnln bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasl
halinde, bu bilgilerln tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli Ve içeriği idari Şartnamede beıirlenen geçici teminat.

4.1.5 lhale konusu işin tamaml Veya bir kısmı alt yükIenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafündan iş deneyimini göstermek üZere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağlna ait oImasl halinde, ticaret Ve sanayi odasl/ticaret odasl bünyesande bulunan ticaret sicil memurluklarl Veya yeminli mali
müşaVir ya da serbest muhasebeci mali müşaVir taraflndan ilk ilan tarihinden Sonra düzenlenen Ve düzenlendiği tarihten geriye
doğru son bir ylldlr kesintisiz oIarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşlmasl 9ereken kriterler:
ldare tarafından ekonomik Ve mali yeterliğe iIişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler Ve bu belgelerin taşlmast gereken kriterler:
4.3.1. lş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yll içinde bedel içeren bir söZleşme kapsamlnda kabul işlğmleri tamamtanan Ve teklif edilen bedelin % 25 oranlndan az
olmamak üzere, ihale konusu iş Veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Branda, afiş, bilboard, raket Vinil her türlü baskl hizmeti (reklam, tabela, afiş, bilet, davetiye, katalog Vb. ) altmlarl
benzer iş olarak kabul edilecektir.
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5.Ekonomik açldan en aVantajll teklif sadece fiyat esaslna göre belirlenecektir.
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6. lhaleye sadece yerli istekliler katllabilecektir.

7. lhale doküman ln ln görülmesi:

7.1. ihale dokümanl, idarenin adresinde görülebilir,

7.2. lhaleye teklif Verecğk olanlarln ihale dokümanını EKAP üzerinden e-jmza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Tekljfler, ihale tarih Ve saatine kadar ALAPLl BELEDiYEsi iHALE BiRiMi MERKEZ MAHALLESi isKELE cADDEsi No: 27
ALAPLl / zoNGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynl adrese iadeli taahhütlü posta Vasltasıyla da gönderilebilir.

9. lstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden Vereceklerdir. lhale sonucu, ihale üzerine blrakllan istekliyle toplam bedel üzerinden
götürü bedel sözleşme imzalanacaktlr. Bu ihalede, işin tamaml için tekiif Verilecektir.

1o. istekliler teklif ettikleri bedetin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

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

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif VerilemeZ.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapllmayacaktlr

14.Diğer hususlar:
ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açlklama istenmeksizin ekonomik aç|dan en avantajll teklif üzerinde
blrakllacaktlr.

https/ekap.kik. goV.tr/EKAP/llan/llanDurum.aspx 2l2


