
 
YAZLIK VE KIġLIK Ġ ġÇĠ  KIYAFETLERĠ  ALIM Ġ HALESĠ   

KIRġEHĠ R BELEDĠ YESĠ  PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 
 

YAZLIK VE KIġLIK Ġ ġÇĠ  KIYAFETLERĠ  ALIM Ġ HALESĠ  mal alımı  4734 sayı lı  Kamu İ hale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açı k ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik 

ortamda EKAP üzerinden alı nacaktı r.  İhaleye ilişkin ayrı ntı lı  bilgiler aşağı da yer almaktadı r: 

Ġ KN : 2021/834169 

1-Ġ darenin 

a) Adı  : KIRġEHĠ R BELEDĠ YESĠ  PARK VE BAHÇELER 

MÜDÜRLÜĞÜ 

b) Adresi : KIRġEHĠ R KIRġEHĠ R MERKEZ/KIRġEHĠ R 

c) Telefon ve faks numarası : 3862131023 - 3862131326 

ç) İ hale dokümanı nın görülebileceği ve e-

imza kullanı larak indirilebileceği internet 

sayfası  

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

2-Ġ hale konusu mal alı mı n 

a) Adı  : YAZLIK VE KIġLIK Ġ ġÇĠ  KIYAFETLERĠ  ALIM Ġ HALESĠ   

b) Niteliği, türü ve miktarı  : 10 KALEM YAZLIK VE KIġLIK Ġ ġÇĠ  KIYAFETLERĠ  ALIMI 

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

bulunan idari Ģartnameden ulaĢı labilir. 

c) Yapı lacağı /teslim edileceği yer : KIRġEHĠ R BELEDĠ YE BAġKANLIĞI PARK VE BAHÇELER 

MÜDÜRLÜĞÜ 

ç) Süresi/teslim tarihi : Ġ Ģin süresi sözleĢme imzalandı ktan sonra 200 gündür. 

Malzemeler kı Ģlı k ve yazlı k olarak iki partide istenilecek 

ve faturalandı rı lacaktı r. Ġ DARE'nin bedenlerinin ve 

miktarları nı n belirlendiği yazı lı  talebi üzerine malzemeler 

25 günü içerisinde Kı rĢehir Belediyesi, Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. 

d) İ şe başlama tarihi : SözleĢme tarihi iĢe baĢlama tarihidir. 

3-Ġ halenin 

a) İ hale (son teklif verme) tarih ve 

saati 

: 23.12.2021 - 14:00 

b) İ hale komisyonunun toplantı  yeri 

(e-tekliflerin açı lacağı  adres) 

: KIRġEHĠ R BELEDĠ YE BAġKANLIĞI MALĠ  HĠ ZMETLER 

MÜDÜRLÜĞÜ Ġ HALE BĠ RĠ MĠ  

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

kriterler: 

4.1. İ steklilerin ihaleye katı labilmeleri için aşağı da sayı lan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dı şı  
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamı nda 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 ve ortaklı k 
oranları na (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucuları na ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alı nı r. 

4.1.3. Şekli ve içeriği İ dari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

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

4.1.5 İ hale konusu alımın 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: 

4.3.1. 



 
4.3.1.1. Standarda iliĢkin belgelere ait bilgiler: 

-Tüm kı yafetler TS EN ISO 13688’e uygun olacak Ģekilde imal edilecektir.  

-Kullanı lacak tüm reflektif bantlar EN 471 Standardı na uygun olacaktı r. 

4.3.2. Ġ steklinin teklifi kapsamı nda sunması  gerektiği Ġ dari ġartnamenin 7nci maddesi 

dı Ģı ndaki maddeleri ile teknik Ģartnamede belirtilen aĢağı daki belgeler: 

Yüklenici tarafı ndan imalata baĢlanmadan önce, imal edilecek ürünlerin kumaĢları na ait kumaĢ 

üreticisinden alı nmı Ģ ekoteks belgesi Ġ DAREye sunulacaktı r. 

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  EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanları n, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanı nı  indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazı rlandı ktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İ stekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı  ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatları n 
çarpımı  sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İ hale 
sonucunda, üzerine ihale yapı lan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktı r. 

10. Bu ihalede, işin tamamı  için teklif verilecektir. 

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

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapı lmayacaktı r. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmı Ģ) takvim günüdür. 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

15. Diğer hususlar: 
Aşı rı  düşük teklif değerlendirme yöntemi: İ hale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açı klama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı  teklif üzerinde bı rakı lacaktı r. 
 


