
 
ZORUNLU TRAFĠ K SĠ GORTASI, FERDĠ  KAZA KOLTUK SĠ GORTASI VE KASKO HĠ ZMET ALIMI 

KIRġEHĠ R BELEDĠ YESĠ  DESTEK HĠ ZMETLERĠ  MÜDÜRLÜĞÜ 
 

ZORUNLU TRAFĠ K SĠ GORTASI, FERDĠ  KAZA KOLTUK SĠ GORTASI VE KASKO HĠ ZMET 

ALIMI hizmet alımı  4734 sayı lı  Kamu İ hale Kanununun 19 uncu maddesine göre açı k ihale usulü ile 
ihale edilecektir.  İ haleye ilişkin ayrı ntı lı  bilgiler aşağı da yer almaktadı r: 

Ġ hale Kayı t Numarası  : 2020/567681 

1-Ġ darenin 

a) Adresi : KIRSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI 40100 KIRġEHĠ R 

MERKEZ/KIRġEHĠ R 

b) Telefon ve faks numarası : 3862131023 - 3862133755 

c) Elektronik Posta Adresi : ihale@kirsehir.bel.tr 

ç) İ hale dokümanı nın görülebileceği 

internet adresi 

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-Ġ hale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 148 KALEM ZORUNLU TRAFĠ K SĠ GORTASI, FERDĠ  KAZA 

KOLTUK SĠ GORTASI VE KASKO HĠ ZMET ALIMI 

Ayrı ntı lı  bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı  içinde 

bulunan idari Ģartnameden ulaĢı labilir. 

b) Yapı lacağı  yer : MERKEZ/KIRġEHĠ R 

c) Süresi : İ şe başlama tarihi 01.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021 

3- Ġ halenin 

a) Yapı lacağı  yer : KIRġEHĠ R BELEDĠ YE BAġKANLIĞI NEġET ERTAġ KÜLTÜR 

VE SANAT MERKEZĠ  ġEMSĠ  YASTIMAN TOPLANTI 

SALONU 

b) Tarihi ve saati : 17.11.2020 - 14:00 

4. Ġ haleye katı labilme Ģartları  ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 

4.1. İ haleye katı lma şartları  ve istenilen belgeler: 

4.1.1.3. İ hale konusu işin yerine getirilmesi için alı nması  zorunlu olan ve ilgili mevzuatı nda o iş için 
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 

Yüklenici, Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası , Ferdi Kaza Koltuk Sigortası  ve Belediye 

BaĢkanlı ğı mı zda Protokolle kullanı lan araçları n kasko hizmet alı mı  sigortaları nı n yapmaya 

yetkili ve Türkiye Sigorta Reasürans ġirketleri Birliği üyesi ana sigorta Ģirketi veya Zorunlu Mali 

Sorumluluk Sigortası  yapmaya yetkili ve Türkiye Sigorta Reasürans ġirketleri Birliği üyesi ana 

sigorta Ģirketi ile sözleĢmesi olan acente olacaktı r. Bu husus Yüklenici tarafı ndan 

belgelendirilecektir. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

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

4.1.2.2. Tüzel kişi olması  halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları , üyeleri veya kurucuları  ile tüzel 
kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamı nın 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 İ dari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İ dari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İ hale konusu işin tamamı  veya bir kı smı  alt yüklenicilere yaptı rı lamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢı ması  gereken kriterler: 

İdare tarafı ndan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢı ması  gereken kriterler: 

İdare tarafı ndan mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 



 
5.Ekonomik açı dan en avantajlı  teklif sadece fiyat esası na göre belirlenecektir. 

6. İ haleye sadece yerli istekliler katı labilecektir. 

7. İ hale dokümanı nın görülmesi: 

7.1. İ hale dokümanı , idarenin adresinde görülebilir. 

7.2. İ haleye teklif verecek olanları n ihale dokümanı nı  EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRġEHĠ R BELEDĠ YE BAġKANLIĞI MALĠ  HĠ ZMETLER 

MÜDÜRLÜĞÜ Ġ HALE BĠ RĠ MĠ  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı  adrese iadeli taahhütlü 
posta vası tası yla da gönderilebilir. 

9. İ stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İ hale sonucu üzerine ihale yapı lan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı  ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı  sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktı r. 
Bu ihalede, işin tamamı  için teklif verilecektir. 

10. İ stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmı Ģ) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapı lmayacaktı r. 

14.Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açı klama istenmeksizin ekonomik açı dan en avantajlı  
teklif üzerinde bı rakı lacaktı r. 

 


