
AĞAÇLAR|N BUDAMA VE BAK|Ml, AKUSTiK ToMoGRAFi YöNTEMi iı-e ıcnç sAGLlĞl VE
DEvRiLME nisriııiı.ı aeıiRLeı{ıresi HizMETi ALıNAcAKT|R

Kayseri Genelinde Bulunan Paİklar, caddeıer ve Yeşi| Alanlardaki Ağaçlarİn Budama ve
Baklml, Akustik Tomografi Yöntemi ile Ağaç Sağlığı ve DeVrilme Riskinin Belirlenmesi hizmet
al|m| 4734 saylll KamU lhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek
olUp, tekılfler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktlr. lhaleye ilişkin ayrtntllı bilgiler
aşağıda yer almaktadlr:

2020/388563

KAYSERi BüYüKşEHİR BELEDiYESi DESTEK
HizMETLERi DAiRE BAşKANLlĞ|

Sahabiye Mah. Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 38010
KocAsiNAN/KAYsERi
352207 17 30 - 3522228954

https://ekap, kik, gov.tr/EKAP/

ixıı
1-İdarenin

a) Adı

b) Adresa

c) Telefon ve faks numarası

ç) ihale dokümanlnln görülebileceğa
Ve e-imza kullan llarak indirileblleceği
internet sayfasl

2-ihale konusu hizmet allmln
a} Adı

b} Niteliği, türu Ve miktarl

c) Yapllacağl/teslim edileceği yer

ç} Süresi/teslim tarihi

d) lşe başlama tarihi

3-ihalenin

a} ihale (son teklif Verme) tarah Ve
saati

; Kısmi Zamanlı Kayseri Genelinde Bulunan Parklar,
caddeıer ve Yeşil Alanlardaki Ağaçlarln Budama ve
Bakım|, Akustik Tomografi Yöntemi ile Ağaç Sağlığı ve
DeVfilme Riskinin Belirlenmesi

: Kısmı Zamanlı 4 ay sürelı Parklar, Caddeleİ ve Yeşil
Alanlardaki Ağaçlann Budama ve Bakım|, Akustik
Tomografi Yöntemı ile Ağaç sağlığl Ve Devriıme RiskininBelirlenmesi İşi
Ayıtntıll bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşllabilir.

: Kayseİi Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve
Ağaçlandırma Dairesi Başkanllğl sorumluluğunda bulanan
park|ar, caddeler Ve yeşil alanlar.

: lşe başlama tarihinden itibaren 4(dört) aydır

: sözleşmenin imzalandığl tarihten itibaren 10 9ün içinde işe
başlanacaktlf.

: 25.08.2020 - 10:30

b) lhale komisyonunun toplantı yeri : Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplantı saıonu 3. Kat 325
(e-tekliflerin açılacağı adres) Nolu oda (sahabiye Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvaı|

No:15 Kocasinan KAYSERi)

ı. ihaleye katılabilme Şartlarl ve istenilen belgeleİ ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. lsteklilerin iha]eye katılabilmeleri için aşağıda sayIlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat düşı
unsurlara ilişkin bilgileri eleklifleri kapsamında beyan etmelerj gerekmektedir,
4.1.2. Te]<lif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi Veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.,|.2.1. Gerçek kişi oImas| halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2,rÜzel kişj olmasl halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucularl ile tüzel
kiŞiliğin yönetımindeka görevlileri beIırten son durUmu gösterir Ticaret Sjc,l Gazeiesi. bu bi|gilerin
tamamlnın bir Ticaret Sağ|l Gazetesinde bulunmamasl halinde, bu bilgilerin tümünü gösteriıek üzere



ilgili Ticaret sacal Gazeteleri Veya bu hususlarl göste.en belgeler ile tüzel kışjliğin noter tasdikli imza
sarkülerine ilişkin balgiler,
4.1.3. Şeklı Ve içeriği |dari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri,
4.1.5 lhale konusu alımln tamaml Veya bir kısml alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi taraflndan iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağlna ait o|ması halinde, Türkiye odalar Ve Borsalar Birliği veya yeminli mali
müŞavir ya da serbest muhasebeci mali müşavar Veya noter taraflndan ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen Ve düzenIendiği tafihten geriye doğru son bir ylldlr kesintisiz oİarak bu şartln korunduğunu
gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yetefliğe ilişkin belgelor ve bu belgolerin taşlmasl gereken kriteıler:
idare tarafından ekonomik Ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir,

4.3. Meslekı Ve teknik yeterlağe ilişkan belgeler Ve bu belgele.in taş|masl ge.eken kriterler:
4.3.1. iş deneyimini gösteren belgğlere ilişkin bilgiler:
Son beŞ yıl iÇinde bedel içeren bir sözleşme kapsamlnda kabul işlemleri tamamlanan Ve teklif edjlen
bedelin % 25 oranlndan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzef işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler Veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

4.4. Bu ihalede benzer iş olaıak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü Ağaç Budama ve Baklmı veya Akustik Tomografi Yöntemi ile Ağaç sağllğl
belir|enmesi işi

5. Ekonomik açldan en aVantajll teklif sadece fayat esaslna göre belirlenecektif.

6. lhaleye sadece yerli istekliler katllabilecektir.

7. lhale dokümanl EKAP üzerinden bedelsız olafak görülebjlir, Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EkAp üzerinden ihale dokümanınl indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ahale tarih ve saatine kadar EkAp üzerinden gönderiIecektir.

9. lstekli|er tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kaiemleri için teklif edilen biram fiyatlann
çarplml sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vedlecektir, lhalj
sonucunda. üzerine ihale yapllan astekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktlr.

10. Bu ihalede, işin tamaml için teklif Verilecektir,

1 1. lsteklilef teklif ettiklerj bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçicj
teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede eIektron jk ekslltme yapllmayacaktır,

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihaıe tarihinden itibaren 60 (altmlş) takvim günüdür.

14.Konsorsayum olarak jhaleye teklif VeriIemez.

15. Diğer hususıaİ:
lhalede Uygu|anacak Sınır Dgöer Katsaylsı (R) :Diğer Hizmetlerlo,8o
AŞlrl düŞük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifj sınır değerin altında kalan isLkıilerden Kanunun s8
inca maddesıne göre açlklama istenecektir,


