
ARAç XIRA_AMA HIZMET| AuNAcAKnR
AFYoNKARAH|SAR BotVADlN sosYAt YARD|MLASMA vE DAYAN|SMA VAKF|

Yakıt Harlç sürİicüsoı l(ombİ Tara Hafıf xamyonet Aİaç Klralama Hlzmeti Ahm hizmet al|mı 4734
sayıh Kamu lhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler
sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden allnacaktlr. ihaleye ilişkin aynnt|h bil8iler aşağıda yer

almaktadlr:

lxı |2ın3lı239a5

1ldarenin

a) Adı

b) Adresi

cl Telefon ve faks numarası

ç} lhale dokümanının görülebileceği
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası

2-ihale konusu hizmet alımln

a} Adı

b) Niteliği, türü Ve miktan

c) Ya pllacağı/teslim edileceği yer

çı süresi/teslim tarihi

d) İşe başlama tarihi

3Jhalenin

al İhale (son teklif verme) tarih ve
saati

b) ihale komisyonunun toplant| yeri
(e-teklifl erin açılacağı adres)

: AFYoNHRAH|SAR BotvADlN sosYAl YARDIMı.AşMA vE
DAYAN|şMAvAKFl

: Konak Mah. lstasyon cad. Nüt27l| - 03300
BotvADlN/AFYoNKARAHİsAR

: 2726L26386 - 2l26t2926l

: https://ekap.kik.tov.trlEKAP/

: Yaktt Hariç Sürücüsüz Kombi Tanı Hafif Xamyonet Araç
Kiralama Hizmeti Alım

: 2023 Ylh Yaklt Hariç ı2 Ay süreli sürücüsüı (ombi Tanl Hafif
Kamyonet Araç Kiralama Hiımet Allmı
Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan ldari şartnameden ulaşılabilir.

: Bolvadln Sosyal Yardlmlaşma ve Dayanışma Vakfı Hizmetlerl
için ldarenin görevlendlrileceği yer ve hizmetlerde
kulIanılacaktır.

: işe başlama tarihinden itibaren 12(onlkl) aydlr

: sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe

başlanacaktlr.

: 09.03.2023 - 10:00

: Bolvadln sosyal Yardımlaşma ve Dayan|şma Vakfı Toplantı
Salonu

erlik kriterleri ile sl.,

4. ihaleye katl!abitme şartları ve İstenilen bel8eler ile yeterlik değerlendirmesİnde uygulanacak

kriterler:
4.ı. isteklileran ihaleye katllabilmeleri için aşağlda sayılan belgeler ve yet

unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar

oranlarına (halka an edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idare

alınır.



4.1.3. Şekli ve içeriği İdara Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımIn tamamI veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptIrılamaz.

4.2. Ekonomik ve mall yeterlığe ilişkin belgeler ve bu betgelerİn taşlması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomİk ve mali yeterliğe ilişkin krater belartilmemiştir.

4.3. Meslekl ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerİn taşlmasl 8ereken kriterler:

idare tarafından meslekive teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajh teklif sadece fiyat esaslna göre belirlenecektir.

6. ihaleye sadece yer|i istekliler katllabilecektir.

7. ihale dokümanl EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarln,
e-imza kullanarak EkAp üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8, Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
İlİşkin e-anahtar İle birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden tönderilecektir.

9. istekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktar| ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpIml sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. ihale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

ı0. Bu ihalede, işin tamaml için teklif Verilecektir.

11. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verİlen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmlş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Dığer hususlar:
ihalede Uygulanacak S|nır Değer Katsayısı (R) : Araç Klıt,lamal0,l2
Aşlrı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerln altlnda teklif sunan isteklilerin teklifleri
açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
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