TEMSA MARKA ARAÇLARA BAKIM ONARIM VE YEDEK PARÇA ALIMI
İSTANBUL OTOBÜS İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş.
İhale Kayıt Numarası

: 2019/422491

İşin Adı

: Temsa Marka Araçlara Bakım Onarım Ve Yedek Parça Alımı

İhale Türü - Usulü

: Mal Alımı - İlanlı

1 - İdarenin
a) Adresi

: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Havalimanı Karşısı A3 Blok K:10 34662

b) Telefon ve faks numarası

: 2122403400 - 2122195322

c) Elektronik posta adresi

: info@istanbulotobus.com.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik
dokümanının
görülebileceği internet adresi

: www.istanbolotobus.com.tr

2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Yedek Parça İçin 1.000.000,00 TL ve İşçilik için 250.000,00 TL BÜTÇE
ÜZERİNDEN BAKIM ONARIM HİZMETİ VE YEDEK PARÇA TEMİN
EDİLECEKTİR.

b) Teslim [yeri / yerleri]

: Avrupa Yakası Yetkili Servis ve Alibeyköy Otobüs Garajı.

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

: İşe başlama tarihinden itibaren 1 yıldır.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer

: Avrupa Yakası Yetkili Servis ve Alibeyköy Otobüs Garajı.

b) Tarihi ve saati

: 10.09.2019 - 11:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) 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,
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici
teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren
makbuzlar
e)Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
f)İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı
beyannamesi
2)İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
3)İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;
Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Blokları A3 Blok K:10/2 Bakırköy/
İSTANBUL adresinde görülebilir ve aynı adresten ( Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İstanbul Dünya Ticaret
Merkezi Blokları A3 Blok K:10/2 Bakırköy / İSTANBUL ) 100,00 TL karşılığı satın alınabilir.
4)İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
5)Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
6)Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

