TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU BAġKANLIĞI ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 02/01/2019–31/12/2021
TARĠHLERĠ ARASINDA YAKIT HARĠÇ SÜRÜCÜLÜ ARAÇ KĠRALAMA hizmet alımı 4734
sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye
iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:
Ġhale Kayıt Numarası

: 2018/546429

1-Ġdarenin
a) Adresi

: Üniversite Mahallesi Prof. Dr. Ġhsan Doğramacı Bulvarı No: 9
25050 Yakutiye/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası
: 4422352015 - 4422344032
c) Elektronik Posta Adresi
: tuikerzurum@tuik.gov.tr
ç) Ġhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-Ġhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: TÜĠK Erzurum Bölge Müdürlüğünce 02/01/2019- 31/12/2021
tarihlerinde 2 adet minibüs, 2019-2020-2021 yıllarının 15 Mart15 Haziran tarihleri arası 1 adet minibüs ve 02/01/201931/12/2019 tarihleri arası 1 adet binek taĢıt kiralanacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari Ģartnameden ulaĢılabilir.

b) Yapılacağı yer

: Türkiye Ġstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüğü görev
alanına giren Erzurum, Erzincan ve Bayburt illeri (bu illere
bağlı ilçe, belde ve köylerinde) ve bu illere bağlı yerleĢim
merkezlerinde Ġdare tarafından gerekli duyulması halinde görev
alanı dıĢındaki illerde (bu illere bağlı ilçe, belde ve köylerinde)

c) Süresi

: ĠĢe baĢlama tarihi 02.01.2019, iĢin bitiĢ tarihi 31.12.2021

3- Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: Türkiye Ġstatistik Kurumu BaĢkanlığı Erzurum Bölge
Müdürlüğü Üniversite Mah. Prof. Dr. Ġhsan Doğramacı Bulvarı
No: 9 25050 Yakutiye / ERZURUM
: 04.12.2018 - 14:00

4. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kiĢiliğin 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 kiĢiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir ya da serbest
muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
Ġdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
4.3.1. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler:
Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kabul iĢlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:
4.4.1. Kamu Kurum ve KuruluĢlarına veya özel sektöre yapılan Ģoförü ile birlikte veya Ģoförsüz yakıt
ve diğer giderler idareye veya yükleniciye ait olan personel veya öğrenci taĢıma amacı ile yapılan
taĢıt kiralama hizmetleri.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karĢılığı Türkiye
Ġstatistik Kurumu BaĢkanlığı Erzurum Bölge Müdürlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler ġube MüdürlüğüÜniversite Mah. Prof. Dr. Ġhsan Doğramacı Bulvarı No: 9 25050 Yakutiye / ERZURUM (Erzurum
Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılan ihale doküman bedeli alındı makbuzunun ibrazı ile)
adresinden satın alınabilir.
7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Ġstatistik Kurumu BaĢkanlığı Erzurum Bölge
Müdürlüğü Üniversite Mah. Prof. Dr. Ġhsan Doğramacı Bulvarı No: 9 25050 Yakutiye / ERZURUM
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. Ġstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale yapılan
istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır.
Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir.
10. Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama
istenecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

