
MEZARLIK İÇİ LEVHA ÜRETİMİ VE MONTAJI  

HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığından: 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Adres ve Numaralama Şube Müdürlüğü’ne MEZARLIK İÇİ 

LEVHA ÜRETİMİ VE MONTAJI HİZMETİ alımı ihale edilecektir. 

1 - İDARENİN : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

A) ADRESİ : CUMHURİYET BULVARI NO: 1 Kat: 4 KONAK 

/ İZMİR 

B) TELEFON NUMARASI : 0 232 293 34 23 

     FAKS NUMARASI : 0 232 293 37 43 

C) ELEKTRONİK POSTA ADRESİ : hizmetalimlari@izmir.bel.tr 

2 - İHALE KONUSU HİZMETİN 

A) NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI : 8 (SEKİZ) HİZMET KALEMİ 

B) İŞİN YAPILACAĞI YER : Yeni Buca (Kaynaklar) Mezarlığı 

C) İŞİN SÜRESİ : İşin süresi, 

  İşe başlama tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim 

günüdür. 

3 - İHALENİN 

A) YAPILACAĞI YER : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE 

ODASI KAT: 4 (Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Kat: 4 

Oda No: 430 Konak/İZMİR) 

B) TARİHİ - SAATİ : 09.09.2019 Saat:11:00 

C) İHALE USULÜ : 19/10/2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan “Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 

2’nci maddesi kapsamında yapılacak mal ve 

hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esaslar 

hakkında kararın 17. maddesine göre Açık İhale 

Usulü ile. 

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE 

YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER: 

4.1. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 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 kişiliğinin 

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 kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki 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 işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak; Daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş 

tek bir sözleşmeye bağlı olarak sokak veya dış kapı levhalarının üretimi, montajı veya Adres ve 

Numaralamaya İlişkin Yönetmelik Esasları doğrultusunda numarataj verilerinin arazide 

toplanarak belirli bir CBS formatında ve sayısal haritalar üzerinde yol, bina verisi ile 

ilişkilendirilmesi hizmet işleri ayrı ayrı veya bir arada kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması 

7.1. İhale dokümanı İdarenin adresinde görülebilir ve 100-TL (YüzTürklirası) karşılığı 

aynı adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi 

Başkanlığı (Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Kat: 4 No: 426 Konak / İZMİR) adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (yüzde üç) ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (DOKSAN) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 7368/1-1 


