2.100 m³ (59.000 ADET) KERTİLİ, KERTİSİZ HAZIR AHŞAP DOMUZDAMI
ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
KURUMUMUZ MÜESSESELERİ İHTİYACI 2.100 M3 (59.000 ADET) KERTİLİ,
KERTİSİZ HAZIR AHŞAP DOMUZDAMI ALIMI İŞİ 4734 SAYILI KAMU İHALE
KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE
OLACAKTIR.
1- İdarenin
:
İHALE KAYIT NO
2020/668833
a) Adresi
: TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 00 00 ( 70 Hat)
Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
: ttk.satınalma@taskomuru.gov.tr.
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

:

: Hazır ahşap Domuzdamı malzemesi alımı işi
Kayın veya Meşe cinsi ağaçtan mamül domuz damı
malzemesi Toplam Miktarı:2100 m³ (59.000 adet)
Kertili, Kertisiz
b) Teslim yeri
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Armutçuk, Kozlu ,Üzülmez, Karadon ve Amasra
Müesseselerinin Maden Direk Stok sahalarıdır.
Karadon Müesesesinde teslim yeri Stok sahasıdır.
c) Teslim tarihi
: İşin Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına
müteakip Mart-Aralık ayları arasında (Aralık Dahil)
aylık en az 219m³ (6.150 Adet) olacak şekilde
düzenlenecek ve temin işide bu program dahilinde
yürütülecektir. Malın teslim miktarları, Kurumumuz
müessesesinin ihtiyacına göre değişebilecektir. Teslim
işi 2021 yılı sonuna kadar bitirilecektir.
3- İhalenin
:
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 28 / 12 / 2020 – 15.00
c) Dosya no
2018043
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:
4-1- İsteklilerin İhaleye 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) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna
ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,
g) Bu şartnamenin55.nci maddesindebelirtilen yeterlik belgeleri
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi ile 15.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş
ise,isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum
beyannamesi
j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde , alt yüklenicilere yaptırmayı
düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler
a) İstekliler; imalat işinin yapılacağı makineler, buharlama işleminin yapılacağı tesisler ile
taşıma işini yapacak araçlara ait belgeleri ihale komisyonuna sunacaklardır. İhale konusu işi
yerine getirecek makine ve araçların, 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.
b) a) İstekli İmalatçı ise İmalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu,
b) İstekli yetkili satıcı ise, İmalatçının İmalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesi,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren İmalatçı veya yetkili satıcı ise
yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi.

c) İdarenin ihtiyacına uygun olarak imal ettirilmek suretiyle satın alınması öngörülen mal
alım ihalelerinde, bu İmalatın yapılabilmesi ve ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli
görülen tesis, makine,teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.
d) istekliler Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Mart-Aralık ayları arasında (Aralık
Dahil)aylık enaz 219m3 olacak şekilde düzenlenecek ve temin işide bu program dahilinde
yürütülecektir. Malın teslim miktarları, Kurumumuz müessesesinin ihtiyacına göre
değişebilecektir. Teslim işi 2021 yılı sonuna kadar bitirilecektir.
e) İsteklinin son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde,
sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale
konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler. İş deneyimi olarak, istekli
tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu hizmet veya benzer
hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibraz edilecektir. Ortak girişim
isteklilerde pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ ini, diğer ortakların her birinin
ise asgari iş deneyim tutarının en az % 30’unu sağlaması gerekir.
d) Benzer iş olarak; ahşap malzemeyi biçmiş olma şartı aranacaktır.
5- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.
6- Bu mal alımı ihalesinde kısmi teklif verilebilecektir.
7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve
şartnameler 300,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, en geç 28.12.2020, 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- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
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 (Yüzyirmi)
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.
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