
BiTüMLü slcAK ASFALT VE BiNDER ASFALT sATlN ALlNACAKTIR

U BUK DiYEsi LERi RLÜĞ

Bitümtü slcak Asfalt Ve Binder Asfalt alım| 4734 saylh Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. ihaleye ilişkin aynntlh bilgiler aşağıda yer almaktadIr:

İhale Kayıt Numarası : 20211245976

l-ıdııeııiıı
a) Adresi : ]lıatiirk \,lıhılicsi r\lparslirıı '| üı,kcş Caddcsi No;] ()6760

Çt.]t]t] l(,.,\N KAttA

b) Telefon ve faks numarası : j l 28j l]16? - --r l28_i75(;86

c) Elektronik Posta Adresi : lcnişlcı,i a cul,ıtık,bel,ır

ç; İhale dokıımanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.trlEKAP/a
intemet adresi (varsa)

2-iha le konusu malln

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- lhale nin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: 25.000 1oı Bitiimlü Sıcak Asf'alt ve 6.000'l'on Biııder Asi'alt

Alımı
Al,rıııtılı bitgiy,c FlKAP'ta yer ılıı ihale dokiimanı içiııde

bulunaıı idııri şaılnaınetlen ulaşılal-ıilir.

: Naklilc İdare;,c Ait OItıp t]ilünr]ii Sıcak Karışıııı Aslalt
MalZeılle -I'csisteıı (Plent Altı) Alınacaktır.

: Söz kı.ınusu ı,ı,ıırl atımı; işin lıaşlaıııasından itihaıcn l0 A1

içcı,isintle pc_r. ıierpey, alııacağı gibi ıck sci'erde de alabileccktiı

: Çubuk I}elediyesi Toplanıı Sılonu

: 03.0(ı.202l - l4:30

4. ihaIeye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:
4.1. ihaleye katllma şartlarl Ve İstenilen belgeler:

4.1.1.3. ihale konusu malIn satlş faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince

alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesiveya bel8eler:

1- Bitümlü sıcak karışım malzemesinan temin edıleceği asfalt plentinin ihale tarihi itibariyle Çubuk

Belediyesi Lojistik Merkezi Binaslna en fazta 50 km mesafede kurulu olması şartl aranacak olup bu

dUrumu gösterir iş yeri ruhsatü, iştetme izin belgesi vb, belge veya belgeleri istekliler teklİf ekande

sunacakla rdır.
2- iş yeri ruhsatı sahibinin Ve isteklinin aynı kişi olduğunu gösterir belge Veya belgelerİ istekliler tekıif

ekinde sunacakla rd ır

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.|.2.2,rizel kişi olmasl halinde, idari şartname ekinde yer alan Tüze| Kişilerde ortaklık Bilgİlerine Ve

Yönetimdeki Görevlilere ilişkİn son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.



4.1.4. ŞekliVe içeriği Idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 ihale konusu alımın tamamI Veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptlrl|amaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kiterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kiter belirtilmem iştir,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açldan en avantajll teklif 5adece fiyat esaslna göre belirlenecektir.

5. ihale yerliVe yabancl tüm isteklilere aç|kt|r.

7. ihale dokümanlnln görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlnl EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇLıbuk Beiediye 3aşkanlığı/Yazı İşleıi Müdürlüğü adresine
elden teslim edilebİleceği gib|, aynl adrese iadelitaahhütlü posta vas|taslyla da gönderİlebilir.

9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ihale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarl ile bu mal kalemleri için teklif edilen
bırim fiyatlarln çarpİml 50nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktlr.
Bu ihalede, işin tamaml için teklif Verilecektir.

1O. istekliler teklif ettİkleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleritutarda geçici

temınat vereceklerdir.

].1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmür)takvim 8ünüdür

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususla r:

ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.




