
 

AMASRA TİM MUHTELİF AHŞAP TAHKİMAT MALZEMESİNİN TAHMİL, 

TAHLİYE, BİÇME, YÜKLEME VE TAŞIMA İŞLERİ  

HİZMET ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK AMASRA TİM STOK SAHALARINA GELEN AHŞAP MADEN DİREKLERİNİN 

TAHLİYE TASNİF, İSTİFİ, MÜESSESE HIZARLARINDA İMALAT SAFHALARINDAN GEÇİRİLMİŞ 

VEYA GEÇİRİLMEMİŞ TAHKİMAT MALZEMELERİNİN OCAK ARABALARINA VE /VEYA 

KAMYONLARA YÜKLENMESİ VE İMALAT MALZEMELERİNİN BİÇME-BOYLANDIRILMASI 

İLE HIZARLARDAN ÇIKACAK TALAŞIN SATILMASI İŞİ 4734 SAYILI KAMU İHALE 

KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR 

1 - İdarenin: 

İHALE KAYIT NO : 2020/726576 

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 : satınalma@taskomuru.gov.tr 

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Ahşap tahkimat malzemesi tahmil, tahliye, 

biçme, yükleme ve taşıma işleri 

  Miktarı: 2.400 m3 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

  Amasra Müessesesi Maden direği Stok Sahası ve hızarları 

c) Teslim tarihi : İşin Başlama Tarihi : 01.03.2021 

  İşin Bitiş tarihi : 31.12.2021 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

  Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 19/01/2021 - 15.00 

c) Dosya no : 2013831 

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) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Şartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15.6. maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi 

i) Şartnamenin 16. maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri 

işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

j) 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. Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taşıması gereken kriterler 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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; 

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya 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. 

d) Benzer iş olarak; ahşap malzemeyi biçmiş olma şartı aranacaktır. 

5 - İhale, şartnamede katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır 

6 - Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilmeyecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 

Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve şartnameler 

200,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 19.01.2021, saat 15:00’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 - 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, talaş için verilecek teklifin miktar ile çarpımından 

bulunan tutarın, hizmet işleri toplam tutarından düşülmesi sonucu elde edilecek tutar üzerinden 

değerlendirme yapılacaktır. 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 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 

13.1. Kurumumuz 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 İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 
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