
 

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
(AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ) 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME 

MÜESSESESİ İHTİYACI OLARAK, TAHMİL TAHLİYE İSTİF YÜKLEME VE TAŞIMA  
İŞLERİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK 
İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR. 

1-İdarenin :  
İHALE KAYIT NO  2019/ 617805 
a) Adresi                                                    : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 
b)Telefon ve Faks numarası                       : Tel    : 0.372  252 40 01 ( 30 Hat) 

Faks  : 0.372  251 19 00 
c)Elektronik posta adresi   
                         

: Satınalma @taskomuru.gov.tr. 

2-İhale konusu malın :  

a)niteliği,türü ve miktarı    : 2.550  m3 Ahşap Maden Direği 
b)teslim yeri                        :      Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel  Müdürlüğü  

Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Maden Direği 
Stok Sahası ve Hızarları 

c)teslim tarihi     
                  

: İşin Başlama Tarihi :Sözleşmenin  İmzalanmasına 
Müteakip işe başlanacaktır. 
İşin Bitiş tarihi:31.12.2020 

3-ihalenin :  
a)yapılacağı yer                                             : Satınalma Dairesi Başkanlığı       ZONGULDAK 
b)tarihi ve saati                                              : 23.12.2019 – 15.00 
c)dosya no  1931210 
4 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl  içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 



 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi,  

i) Alt yüklenici çalıştırılmayacaktır. 
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ( c)  de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı  verilmesi zorunludur. 
Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler 

4.2.1.- İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 
çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış; 
hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre işçisi  ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü 
(en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır. 

4.2.2- Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş 
makinesine (kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için 1 
adet kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, 
taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması 
gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman 
defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest 
muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. 

4.2.3. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu 
ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin olarak;  

a) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal hizmet alımları için son beş yıl 
içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az %70’i oranında 
gerçekleştirildiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler, 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 
bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 
son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren 
belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak 
üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (İş deneyim belge 
düzenlemeye yetkili Kurumlardan İş bitirme belgesi, özel sektörde yapılan işlerde sözleşme ve 
buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur). 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 
her birinin,  istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların 
iş deneyim tutarı toplamının ise, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. 
Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 
kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 



 

birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 
Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması 
zorunludur. 

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin 
yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan 
ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.   

4.2.4 Benzer iş olarak; ahşap malzeme biçmiş olma şartı aranacaktır. 
5- İhale, idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır.  
6-Bu ihalede kalemlerdeki miktarlar için kısmi teklif verilmeyecektir. 
Bu hizmet ihalesinde her kaleme mutlak suretle teklif verilecek olup tekliflerin 

değerlendirilmesi birim fiyat teklif cetveli 1+2+3+4 kalemlerinin toplamlarına göre yapılacaktır. 
Kalemlerin miktarları azaltılıp çoğaltılamaz. 

7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd. ) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER /ANKARA 
adresinde görülebilir ve şartnameler 200,00-TL (iki Yüz )karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler, en geç 23.12.2019, saat 1500’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Cad. No:125 Mithat paşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- Birim fiyat teklif cetvelindeki her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. 
Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Firmaların teklifleri, iş kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iş 
kalemlerinin tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iş kalemi için teklif edilen birim 
fiyatların iş miktarı itibarı ile tutarların toplamından değerlendirme yapılacaktır. iş kalemleri 
(1+2+3+4) toplamları değerlendirmeye esastır. 5. Kalemde yer alan talaşın satışı için teklif edilen 
fiyat piyasada talaş satış rayiç bedelinin altına düşmemek ve mutlak suretle fiyatlandırılmak şartı 
ile talaş satış fiyatı verilecek ve 1.+2.+3.+4. Kalemlerin toplamları üzerinden yapılan tekliflerin  
değerlendirilmesi sonucu ihaleyi alan istekli talaşıda teklif edeceği fiyattan satın alacaktır.Bütün 
iş kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır 

10-İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120(Yüz Yirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 
13-Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1 İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz  Mal, Hizmet alımları  ve Yapım işleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 10505/1-1 
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