
Süre ve Yaklaşık Mal�yet B�lg�ler�

İlan Süres� : 7

Yasal Kapsam : 13 b/1
İlan Süres� İç�n Yaklaşık Mal�yet : 1. adım ... - 194.033,00
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer : İhalen�n yaklaşık mal�yet� eş�k değer�n yarısına kadar
Personel Çalıştırılmasına Dayalı H�zmet
Alımı

: Hayır - 12.06.2015 tar�h� �le devreye g�ren yönetmel�k sonrası gelen �lanlarda sadece sınır değer b�lg�s� �ç�n anlam �fade
etmekted�r.

E-İhale : Hayır

TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDA ÖĞRENCİ TAŞINMASI HİZMETİ ALINACAKTIR
BABADAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DENİZLİ İLİ BABADAĞ İLÇESİ MERKEZ VE MERKEZE BAĞLI MAHALLE (KÖY) VE KÖY ALTI
YERLEŞİM BİRİMLERİNDEKİ 101 ÖĞRENCİNİN 3 TAŞIMA MERKEZİ OKULA 4 HAT ( 6 ARAÇ) İLE 186 İŞ GÜNÜ TAŞIMALI EĞİTİM
İŞİ h�zmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddes�ne göre açık �hale usulü �le �hale ed�lecekt�r.  İhaleye �l�şk�n ayrıntılı b�lg�ler aşağıda yer
almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2020/395383

1-İdaren�n

a) Adres� : Cumhur�yet mah. Hacı Mehmet Zorlu Cad. 50 20480 BABADAĞ/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2584812981 - 2584812983
c) Elektron�k Posta Adres� : 140528@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görüleb�leceğ� �nternet
adres�

: https://ekap.k�k.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu h�zmet�n

a) N�tel�ğ�, türü ve m�ktarı : 186 İş Günü Ayrıntılı b�lg� �dar� şartnamen�n ek�nde yer almaktadır. 
Ayrıntılı b�lg�ye EKAP’ta yer alan �hale dokümanı �ç�nde bulunan �dar� şartnameden ulaşılab�l�r.

b) Yapılacağı yer : Babadağ İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü
c) Süres� : İşe başlama tar�h� 31.08.2020, �ş�n b�t�ş tar�h� 18.06.2021

3- İhalen�n

a) Yapılacağı yer : Cumhur�yet Mahalles� - Hacı Mehmet Zorlu Caddes� No:50 20480-Babadağ/DENİZLİ
b) Tar�h� ve saat� : 18.08.2020 - 15:00

4. İhaleye katılab�lme şartları ve �sten�len belgeler �le yeterl�k değerlend�rmes�nde uygulanacak kr�terler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve �sten�len belgeler: 
4.1.2. Tekl�f vermeye yetk�l� olduğunu gösteren İmza Beyannames� veya İmza S�rküler�; 
4.1.2.1. Gerçek k�ş� olması hal�nde, noter tasd�kl� �mza beyannames�, 
4.1.2.2. Tüzel k�ş� olması hal�nde, �lg�s�ne göre tüzel k�ş�l�ğ�n�n ortakları, üyeler� veya kurucuları �le tüzel k�ş�l�ğ�n yönet�mdek� görevl�ler� bel�rten son durumu
göster�r T�caret S�c�l Gazetes�, bu b�lg�ler�n tamamının b�r T�caret S�c�l Gazetes�nde bulunmaması hal�nde, bu b�lg�ler�n tümünü göstermek üzere �lg�l� T�caret
S�c�l Gazeteler� veya bu hususları gösteren belgeler �le tüzel k�ş�l�ğ�n noter tasd�kl� �mza s�rküler�, 
4.1.3. Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen tekl�f mektubu. 
4.1.4. Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen geç�c� tem�nat. 
4.1.5 İhale konusu �ş�n tamamı veya b�r kısmı alt yüklen�c�lere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel k�ş� tarafından �ş deney�m�n� göstermek üzere sunulan belgen�n, tüzel k�ş�l�ğ�n yarısından fazla h�sses�ne sah�p ortağına a�t olması hal�nde, t�caret
ve sanay� odası/t�caret odası bünyes�nde bulunan t�caret s�c�l memurlukları veya yem�nl� mal� müşav�r ya da serbest muhasebec� mal� müşav�r tarafından �lk
�lan tar�h�nden sonra düzenlenen ve düzenlend�ğ� tar�hten ger�ye doğru son b�r yıldır kes�nt�s�z olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge, 
4.2. Ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
İdare tarafından ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n kr�ter bel�rt�lmem�şt�r.
4.3. Meslek� ve Tekn�k yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
4.3.1. İş deney�m�n� gösteren belgeler:
Son beş yıl �ç�nde bedel �çeren b�r sözleşme kapsamında kabul �şlemler� tamamlanan ve tekl�f ed�len bedel�n % 25 oranından az olmamak üzere, �hale
konusu �ş veya benzer �şlere �l�şk�n �ş deney�m�n� gösteren belgeler veya teknoloj�k ürün deney�m belges�. 
4.4. Bu �halede benzer �ş olarak kabul ed�lecek �şler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenc� ve personel taşıma �ş� benzer �ş olarak kabul ed�lecekt�r.

5.Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f sadece f�yat esasına göre bel�rlenecekt�r. 

6. İhaleye sadece yerl� �stekl�ler katılab�lecekt�r. 

7. İhale dokümanının görülmes�: 
7.1. İhale dokümanı, �daren�n adres�nde görüleb�l�r. 
7.2. İhaleye tekl�f verecek olanların �hale dokümanını EKAP üzer�nden e-�mza kullanarak �nd�rmeler� zorunludur. 

8. Tekl�fler, �hale tar�h ve saat�ne kadar Babadağ İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü adres�ne elden tesl�m ed�leb�leceğ� g�b�, aynı adrese �adel� taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönder�leb�l�r. 

9. İstekl�ler tekl�fler�n�, B�r�m f�yatlar üzer�nden vereceklerd�r. İhale sonucu üzer�ne �hale yapılan �stekl�yle, her b�r �ş kalem�n�n m�ktarı �le bu kalemler �ç�n


