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ALANYA KAYMAKAMLIĞI
İlçc Milli Eğitim Müdürlüğü

ALANYA KAYMAKAMLlK MAKAMINA

İlçemiz 2020-202l Egiıim Ögretim yılı Taşımalı eğiıim kapsamında Özel
Eğitim Engelli öğrenci İhalesi 4734 Sayı!ı Kamu İhale Kanunun 19. maddesi gereğince
|810812020 Salı günü saat O9:0O da yapılacak olup, Taşıma İhalesi işine ait ihale ilan metni
yazımız ekinde sunulmuştur,

İlanın Metninin (EKAP) Kamu İhale Kurumu tarafınd an 20.07.2020 tarihinde
yayımlanmış olup; İlan metninin Kaynıakamlığınız web sitesinden de yayınlanması, ayrıca
Müdürtüğümüz tarafından Alanya Ticaret ve Sanayi Odasına ve Alanya Minübüscüler ve
Otomobilciler Odasına da üyelerine gerekli duyurunun yapılması konusunda ilan metni
gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Hüseyin ER
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Sayı :54995859-140-E.9654685
Konu: Özel Eğitim Engelli iha|e ilanı.

İhale Kayıt No: 20201370234

21.07.2020

" Güvenli Elektronik İmzalı

Aslı İle Aynıdır.
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İlan Tarihi : 20107 12020

lhale Kayıt No 20201370234

EK:
-İlan Metni ( 2 Sayfa )
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saray Mahallesi Kültür CaddesiNo: 9 Alanya-/ANTAl.YA
Elektronik Ağ: w]rw.meb. gov.tr

e-posta: alanyao7@meb.gov.tr / alanyao7_egitimogretim@meb,gov,tr

Ayrıntıl! bilgi için: Ömer KULA Şef
Tel: (0 242)5l3 ll98 dahili38
Faks: (0 242) 5l3 63 49
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ARAÇ KiRALAMA HizMETi ALlNAcAKTlR
ALANYA iLcE MiLLi EĞiTi M MÜDÜRLü Ğü_ MiLLi EĞiTiM BAKAN LlĞl BAKAN
YARDlMc lLlKLARl

ALANYA iLçE MlLLi EĞiTiM MÜDüRLuĞü 2o2o 2021EĞiTlM öĞRETiM YlLl TAş|MAL| EĞiTiM
KAPSAM|NDA ÖzEL EĞiTiM oKULLAR|NA VE ÖzEL EĞiTıM slNlFl BULuNAN 34 MERKEZ
oKULA 499 özrı- sĞlriı,ı ENGELL| öĞRENciYİ 107 ARAç VE 107 REHBERLE TAş|MA
HizMETl hizmet allml 4734 saylIl Kamu lhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açlk ihale usulü ile
ihale edalecektir. lhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağlda yer almaktadlr:

ihale Kayıt Numalası : 2020t370234
1Jdarenin
a) Adresi : Saray Mah. Kültü. cad. 9 07400 ALANYAJANTALYA

b) Telefon ve faks numarası : 2425131198 _ 2425136349

c) Elektronik Posta Adresi : alanya07@meb.gov.tı

ç) lhale dokümanlnln görütebileceği : https://ekap,kak.gov.trlEKAP/
internet adresi

2-ihale konusu hizmetın
a} Niteliği, türü Ve miktarl

b} Yapılacağı yer

c) Süresi

3- ihalenin

a) Yapllacağl yer

b) Tarjhi Ve saati

Alanya ilçe milli eğitim müdürlüğü taraftndan taşlma
kapsamIna allnan özel eğitim öğrencilerinin 34 taşlma
merkezi okul/ku rum/slnlflara 107 araç ve 107 rehber
personel ile 186 iş günü taşlnmasl hizmet allm işi
Ayİ|nt|h bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanl içinde
bulunan idari şartnameden ulaşllabilir.

Alanya ilçe Milli Eğitim Müdüİlüğü

lşe başlama tarihi 31.08.2020, işin batiş tarihi 18.06.2021

saray Mahallesİ Kültür Caddesi No: 9 ALANYA
'l8.08.2020 _ 09:00

4, lhaleye katılabilme şartlan ve istenllen belgeleı ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1.1haleye katllma şartlarl Ve istenilen beIgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren lmza Beyannamesi veya lmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olmasl halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4,1,2,2. rnzel kişi olmasü halinde, ilgisine göre tüzel kişaliğinin ortaklarl, üyeleri Veya kurucularl ile tüzel
kişiliğin yönetimdeki görevlileri beIirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamlnln bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasl halande, bu bilgilerin tumünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarl gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirkülefl,
4.1.3. Şekli Ve içeraği ldari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli Ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 lhale konusu işin tamaml Veya bir klsml alt yüklenicilere yaptlr|lamaz.
4.1.6 Tüzel kişi taraflndan iş deneylmini göst'ermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiIiğin yarüslndan
fazla hissesine Sahip ortağlna ait olmasl halinde, ticaret Ve sanayi odası/ticaret odasl bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurluklarl Veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
taraf|ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen Ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir ylldlr
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğo ilişkin belgeleı ve bu belgelerin taşıması ge.eken kriterler:

ldare taraflndan ekonomik Ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

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



4.3.,|. iş deneyimini gösteıen belge|er:

Son beş yı! içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 25 oranlndan az olmamak üzere, ahale konusu iş Veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler Veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilEcek işler:

4.4.1.
Kamu verveya özel sektörde yapllmlş heİ tüİlü öğİenci ve personel taşlma işi benzer iş olarak
kabul edilecektir.

5.Ekonomak açıdan en avantajll teklif sadece fiyat esaslna göre belirlenecektir.

6. lhale yerli ve yabancl tum isteklilere açlktır.

7. Ihale dokümanlnln görülmesi:
7.1. lhale dokumanl, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. lhaleye teklif Verecek olanlarln ihale dokümanlnl EKAP 0zerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih Ve saatine kadar Alanya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taş|maıl Eğitim
Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta Vasltaslyla da
gönderilebilir.

9. lstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden Vereceklerdir. lhale sonucu üzerine ihale yapllan
istekliyle, her bir iş kaleminln miktarl ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarplml sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktlr.
Bu ihalede, klsml teklif verilebilir.

'l0. lstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.

12, Konsorsiyum olarak ıhaleye teklif Verilemez.

13, Bu ihalede elektronik eksiltme yapllmayacaktlr.

14.Diğer hususlaİ:
Teklifi slnlr değerin a|tlnda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açlklama istenecektir.

11. Verilen tekliflerin geçe.lilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (ytz yirmi) takvim günüdür.


