
1 ADET SKATEPARK (KAYKAY PİSTİ-
MONTAJ DAHİL)

İNCESU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1 ADET SKATEPARK (KAYKAY PİSTİ-MONTAJ DAHİL) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 
yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası   : 2016/181126
1-İdarenin
a) Adresi    : KARA MUSTAFA PAŞA MAHALLESI ISTIKLAL CAD. NO:17 
      İNCESU/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası  : 3526913003 - 3526913386
c) Elektronik Posta Adresi  : destek@incesu-bld.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
(varsa) 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET SKATEPARK (KAYKAY PİSTİ-MONTAJ DAHİL)
       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
      idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    : İNCESU BELEDİYESİNİN İDARİ SINIRLARI İÇERİSİNDE 
      BELİRLEYECEĞİ BİR ALAN
c) Teslim tarihi    : SÖZLEŞME SÜRESİ 45 (KIRK BEŞ) takvim günü içerisinde FEN 
      İŞLERİ MÜDÜRÜLÜĞÜ’NÜN isteğine göre TESLİMAT 
      YAPILACAKTIR
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   : KARA MUSTAFA PAŞA MAH. İSTİKLAL CAD. NO:17 İNCESU/
      KAYSERİ
b) Tarihi ve saati   : 21.06.2016 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine 
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir 
belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 
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. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 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 İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Yüklenici firma, ürünlerin bütün parçalarının yeni, kullanılmamış ve yenileştirme işlemi görmemiş 
şekilde teslim edileceğini teyit ve taahhüt edecektir. Tüm ürünler, işçilik ve malzemeden 
kaynaklanabilecek hatalara karşı kabul tarihinden itibaren en az 3(Üç) yıl garantili olacaktır. Bu 
süre içinde meydana gelebilecek arızalar ( kullanım hatası dışında ) boya, malzeme, işçilik ve 
malzeme hatalarını ücretsiz olarak giderilecektir.  Firma bedel karşılığı yedek parça ve bakım 
onarım ihtiyacını 10 ( on ) yıl süreyle kendilerince ve/veya yetkili servislerce karşılanacağını 
teklif zarfı içinde taahhüt edecektir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
TS EN ISO 1461 Demir ve çelikten imal edilmiş malzemeler üzerine sıcak daldırmayla yapılan 
galvaniz kaplamalar - Özellikler ve deney metotları (TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞTİR)
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklifleri ile birlikte dosyada fiyat verilen ürünlerin İhale dökümanında belirlenen 
Şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla;
a)Renkli Resimlerini,
b)Katologlarını,
c)İhale teknik Şartnamesindeki bilgilerle uyumlu olduğunu gösterir teknik özelliklerini ve 3 
boyutlu ölçüleri gösterir teknik çizimlerini CD ortamında sunacaklardır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KARA MUSTAFA 
PAŞA MAH. İSTİKLAL CAD. NO:17 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İNCESU/KAYSERİ adresinden satın 
alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARA MUSTAFA PAŞA MAH. İSTİKLAL CAD. NO:17 FEN 
İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İNCESU/KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın: 354436 (www.bik.gov.tr - www.denizpostasi.com)
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