
BASIBOS SOKAK HAYVANLARININ TOPLATILMASI, REHABfUTE EDlLMELERi,
BARINDIRILMALARI ILE BlYOSiDAL ORUN ALiMI VE UYGULAMAS1

SJVAS BELEDJYESJ VETERJNER JSLERJ MUDURLUGO

BASIBOS SOKAK HAYVANLARIN1N TOPLATILMASi, REHABlLlTE EDlLMELERI,
BARINDIRILMALAR! iLE BlYOSIDAL ORUN ALIMI VE UYGULAMASf hizmet alimi 4734 sayili
Kamu (hale Kanununun 19 uncu maddesine gdre acik ihaie usulu ile ihale edilecektir. Ihaleye i!i§kin
ayrmtili bilgiler asagida yer almaktadir

ihaie Kayit Numarasi 2018/461289
1-idarenin

a) Ad res i

b) Telefon ve faks numaras:

c) Elektronik Posta Adresi

5} Ihale dokQmaninm gorUIebileceQi
internet adresi

AtatUrk Caddesi 3 58069 SJVAS MERKEZ/SlVAS

05531098379 - 3462213567

bilgi@sivas.bel.tr

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

2-ihaie konusu hizmetin
a) Niteligl, IDrQ ve miktan

• b) YapilacaQi yer

.c} SOresi

3- Ihalenin

a) YapilacaQi yer

b) Tarihi ve saati

1 YIL SORE iLE BA§lB05 SOKAK HAYVANLARININ
TOPLATILMASI, REHABlLlTE EDlLMELER!,
BARINDIRILMALAR! JLE BiYOSJDAL URUN ALIMI VE
UYGULAMASI YAPTIRILMASI
Aynntili bllgiye EKAP'ta yer alan ihale dokumani iginde
bulunan idari §artnameden ula§ilabilir.

Sivas Belediyesi miicaviralan stnirlan

]§e ba?lama tarihi 01.01.2019, î in biti§ tarihi 31.12.2019

: Sivas Belediyesi ihale Komisypn Odasi AtatQrk Caddesi
No:3 58069 Merkez/SlVAS

: 26.10.2018-10:00

4. ihaleye katflabiime §artlan ve istenften belgeler ile yeterlik deg>r!endirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ihaleye katilma $artlan ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oidu^unu gdsteren Imza Beyannamesi veya Imza Sirkuleri;
4.1.2.1. Gerpek ki?i olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. TDzel ki$i olmasi halinde, ilgisine gOre tDzel ki5i!iginin ortaklan, uyeieri veya Kuruculan ile luzel
ki?ilig*in ycinetimdeki gOrevlileri bellrten son durumu gOsterir Ticaret Sici! Gazetesi, bu bilgilerin
(amaminm bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasi haiinde, bu bilgiierin tOmdnO gOstermek Qzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gSsteren belgeler ile tDzel ki§iligin noter tasdikli imza
sirkQleri,
4.1.3. §ekli ve igerigi Idari §artnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. ?ekli ve icerig"! Idari §artnamede belirlenen gegici teminat.
4.1.5 ihale konusu i?in tamami veya bir kismi alt yuklenicilere yaptinlamaz.
4.1.6 TOzel ki§i tarafindan i$ deneyimini gCstermek Uzere sunulan belgenin, tUzel ki^iliQin yansmdan
fazla hissesine sahip orta^ina ait olmasi halinde, ticaret ve sanayi odasi/ticaret odasi bGnyesinde
bulunan ticaret sicil memurluklan veya serbest muhasebeci, yeminli mali mu^avir ya da serbest
muhasebeci mali mDsavir tarafindan ilk Han tarihinden sonra dOzenlenen ve duzenjendigi-tarihten
geriye do^ru son bir yildir kesintisiz olarak bu sartin korundugunu gosteren, standart forma uygun
beige,

4.2. Ekonomik VB mali yeterli&e ili^kin belgeler ve bu belgelerin ta§imasi gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek beigeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak uzere istekii larafmdan belirlenecek tutarda bankalar



nezdlndeki kullamlmamis nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da uzerinde kisitlama bulunmayan
mevduatini gosterir banka referans meklubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarlan topianmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak
saQlanabilir,

4.2.2. Isteklinin ihalenin yapildigi yildan ttncekt ytla ait yil sonu bilanQosu veya e§de0er
belgeleri:
a) ilgili mevzuat! uyannca bilanc.osunu yayimlatrna zorunlulugu olan istekliler yil sonu bilancosunu
veya bHanconun gerekli kriterlerin saglandigini gosteren bOlDmierini,
b) iigili mevzuati uyannca bilancosunu yayimlatma zorunluiugu olmayan istekliler, yt! sonu bilangosunu
veya bilan?onun gerekli kriterlerin saglandigmi gOsteren boiumlerini ya da bu kriterlerin saglandigim
gostermek Qzere serbest rnuhasebeci, yeminli mail mQsavir veya serbest rnuhasebeci ma!i musavir
tarafmdan standart forma uygun olarak dOzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilan^o veya esde^er belgelerde;
a) Can oranin (d6nen varliklar / kisa vadeli borglar} en az 0,75 olmasi,
b) Ozkaynak oranmin (6z kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 oimasi,
c) Kisa vadeli banka borglannm 6z kaynakiara oranmm 0,50'den kUgttk olmasi, yeterlik kriterleridir ve
bu Dg kriter birlikte aranir.
Yukanda belirtilen kriterleri bir 6nceki yilda saglayamayanlar, son iki yila ait belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde, son iki ytlm parasal tutarlarmin ortalamasi Qzerinden yeterlik kriterlerinin saglanip
saglanmadigina bakilir.
Serbest meslek erbabmm verecegi, iigili mevzuatina gore dDzenlenmis ve onaylanmis serbest meslek
kazan? defteri Ozetinde g6sterilen clegerlere gOre, son yila ait toplam gelirin toplam gidere oranmm
veya son iki yila ait gelir ve giderlerin parasal tutarlannm ortalamasi Qzerinden bulunacak oranm en az
(1,25) olmasi sarti aranir. Serbest mesiek kazan? defteri flzetinin serbest rnuhasebeci, yeminli mali
mQs.avir veya serbest muhasebeci mali rnOsavir ya da vergi dalresince onayli olrnasi gerekir.
4.2.3. i§ hacmini gosteren belgeler:

a) Ihalenin yapildigi yildan onceki yiia ait toplam ciroyu gfisteren gelir tablosu,
b) Taahhut altmda devam eden hizmet islerinin gergeklestirilen kismmin veya bitirilen hizmet islerinm
parasal tutanni gosteren, ihalenin yapildigi yildan onceki yilda duzenlenmis fatu/alar,
Bu belgelerden birinin sunulmasi yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhQt altmda devam eden islerin ger?ekle§tiri!en
kismmin veya bHiriien islerin parasal tutarmm ise tekiif edilen bedelin %15'inden az olmamasi gerekir.
Bu kriterlerden herhangi birini saglayan ve sa§ladi§i krltere iliskin belgeyi sunan istekli yeterli kabul
edilir. *
Bu kriterleri bir bnceki yilda saglayamayanlar, son iki yila ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki
yilm parasal tutarlannm ortalamasi Qzerinden yeterlik kriterlerinin saglanip saglanarnadiQma bakilir,

4.3. Wiesleki ve Tekntk yeterlige iliskin belgeler ve bu belgeierin ta§imasi gereken kritorfer:
4.3.1. i§ deneyimini gosteren belgeler:

Son bes yi! iginde bedel igeren bir sozlesme kapsaminda kabul islernleri tamarnlanan ve teklif edilen
bedelin % 30 oranmdan az olmamak Ozere, ihale konusu i§ veya benzer i^lere iliskin i? deneyimini
gosteren belgeler veya teknolojik DrQn deneyim belgesi.

4.4. Bu ihaleo'e benzer i§ olarak kabul edilecek is/ler:
4.4.1.
Ba§ibo§ hayvan rehabilite ,hayvan barma^i isietilmesi.aqik alan hagerelere kar?i
lla^lama.biyosidal Ciriin uygulamasi hizmetleri

S.Ekonomik a?idan en avantajli teklif sadece fiyat esasma gOre belirlenecektir.

6. Ihale yerli ve yabanci ttlm isteklilere aciktir.

7. ihale dokQmaninin go'rOlrnesi ve satin almmasi:
7.1. Ihale dokOmam, idarenin adresinde gfirGlebilir ve 100 TRY (TUrk Lirasi) karsiliQi Sivas
Belediyesi ihale Komisyon Odasi Atattirk Caddesi No:3 58069 Merkez/SlVAS adresinden satin
almabilir.
7.2. lhaleye teklif verecek olanlann ihale dokdmanmi satin almalan veya EKAP Qzerinden e-imza



kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Tekiifler, ihale tarih ye saatine kadar Sivas Belediyesi ihale Komisyon Odasi AtatUrk Caddesi
No:3 58069 Merkez/SIVAS adresine elden teslim edi!ebi!eceg"i gibi, ayni adrese iadeli taahhOtIO posta
vasitasiyla da gtinderilebilir.

9. Istekliler tekliflerini, Birim fiyatlar Dzerinden vereceklerdir. ihale sonucu Dzerine ihale yapiian
istekliyle, her bir I? kaleminin miktan ile bu kalemler igin teklif edilen birim fiyatlann carpirni sonucu
bulunan toplam bedel Qzerinden birim fiyat sOzle§me imzaianacaktir,
Bu ihalede, i§in tamami Igin teklif verilecektir.

10. Istekliler teklif ettik I eri bedelin %3'Onden az olmamak uzere kendi belirleyecekleri tutarda gegici
teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geperlilik suresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmi?) takvim gOnQdur.

12. Konsorstyum olarak ihaleye teklif verilemez,

hususlar:
Tekiifi smirdegerin altinda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine gflre apiklama istenecektir.


