
SSVAS !L EMNiYET MUDURLUGU KUWESlNE KAYITLI ARAgLARIN 15/03/2019-15/03/2020
TARlHLERl ARASI KARAYOLLARS MOTORLU ARAQLAR MALI SORUMLULUK SIGORTASS

StVAS iL EMN1YET MUDURLUGU [CJSLERJ BAKANLIGI EMNJYET GENEL MUDURLUGU

SJVAS IL EMNJYET WIUDURLUGU KUVVESJNE KAYITLI ARAgLARIN 15/03/2019-15/03/2020
TARJHLERi ARASI KARAYOLLARI MOTORLU ARAQLAR MALJ SORUMLULUK
SIGORTASI hizmet aiimi 4734 sayili Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine gore acsk ihaie
usulu ile ihaie edilecektir. lhaleye itiskin aynnttli biigiler asagida yer almaktadir:

ihale Kayit Numarasi : 2019/2962

a) Adresi : SEH1T MEHMET FETHI AKYUZ CADDESI 58070 SiVAS
MERKEZ/SlVAS

b) Telefon ve faks numarasi : 3462151100-6930 - 3462151122

c) Elektronik Posta Adresi : ilkayertlcn22@liotniail.com

9) ihale doktimaninm goriilebilecegi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi

a) Niteligi, ttirii ve miktari ; Sivas II Emniyct MiidiiHiigu Kuvvesine Kayitli 376 adet muhtclif
anicin Karayollan M'otoHu Ara^Iar Zorunhi Mali SorooiliEluk
Sigortasiinn yaptirilirtasi
Aynnhli biigiye EKAP'ta ycr alan ihale clokumani i^indc
bulttoaii idari artnameden

b) Yapilacagi yer : Sivas II Emniyet Miidiirlugu Hizmet Ara^larinin Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortasi

c) Siiresi " : i§e ba§lama tarihi 15.03.2019, i$in biti§ tarihi 15,03.2020
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a) Yapilacagi yer : Sivas f l Enmiyet Mudtirlugu JVfuzaffer <>tin Konferans SaJonu

b) Tarihi ve saati : 14.02.2019-14:00

4. ihaieye katiiabilme §artlari ve istenilen belgeler ile yeterlik decjerlendirmesinde uygulaoacak
kriterler:
4.1. ihaieye katilma §art!an ve istenilen belgeier:
4.1.1.3. (hale konusu i§in yerine getirilmesi igin aimmasi zorunlu olan ve ilgifi mevzuatmda o i§ igin
pzel olarak duzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
istekliier;

En az bir sigorta §irketinden ahnmi§ Acentelik Yetki Belgesi'nin aslmi veya noter onayli
suretSerini teklEf zarfmda ihale komisyonona sunacaklardir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldugunu gOsteren imza Beyannamesi veya Imza SirkCleri;
4.1.2.1. Ger9ek ki§i olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.- Tuzel ki§i olmasi haiinde, ilgisine gore tuze! ki^iliginin ortaklan, uyeleri veya kuruculan ile tuzel
ki§iligin yonetimdeki gorevliieri belirten son durumu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tainammm bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasi halinde, bu bilgilerin tOmunu gostermek Uzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gdsteren belgeler He tuze! ki§iiigin noter tasd/kli imza
sirkuleri,
4.1.3. §ekli ve igerigi idari Sartnamede belirienen teklif mektubu.
4.1.4.§ekli ve igerigi idari Sartnamede belirienen gegici teminat.
4.1.5 ihale konusu i§in tamami veya bir kismi alt yuklenicilere yaptinlamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterlige ili§kin belgeler ve bu belgelerin ta§imasi gereken kriterlcr:
idare tarafindan ekonomik ve mali yeterlige ili^kin kriter belirtilmemi5tir.



4.3. Mesleki ve Teknik yeterlige iliskin belgeler ve bu belgelerin tasimasi gereken kriterler:
tdare tarafmdan mesleki ve teknik yeterlige ili§kin kriter belirtilmemigtir.

S.Ekonomik acidan .en avantajh tekiif sadece fiyat esasma gore beiirienecektir.

6. ihaleye sadece yerii istekliler katilabilecektir.

7. ihaie dokumanmin gorulmesi ve satin _almmasi:
7.1. ihale dokumam, idarenin adresinde gorulebilir ve 10 TRY (Tiirk Lirass) karsiligs Sivas U Emniyet
MUdiirlugu, Lojistik §ube Miidurlugu Satmalma Biiro Amirligi ihale Kismiadresinden satm
ahnabilir
7.2. ihaleye tekiif verecek olanlann ihaie dokumanim satin almaian veya EKAP uzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tahh ve saatine kadar Sivas H Emniyet Miidurliigu Lojistik §ube MudurliigO Satsn
Alma Biiro Amirligi (Ihale Kismi) adresine elden teslim edilebilecegi gibi, ayni adrese iadeli
taahhQtlu posta vasitasiyla da gonderilebilir,

9. Istekliler tekliflerini, Birim fiyatlar uzerinden vereceklerdir. ihaie sonucu uzerine ihale yapilan
istekliyle, her bir is kaleminin miktan ile bu kaiemier icin tekiif edilen birirn fiyatlarm carpimf sonucu
bulunan topiam bedel uzerinden birim fiyat sozlesme imzalanacaktir.
Bu -; :^ ihalede, isin tarnami i?jn tekiif verilecektir.

10. fstekiiier tekiif ettikleri bedeiin %3'unden az olmamak uzere kendi belirleyecekieri tutarda gegici
teminat .,-., verecekierdir,

11. Veriien teklifierin gegerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim gunudur.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye tekiif veriiernez.

13.Diger hu$u$lar:
Ihaie. Kanunun 38 inci maddesinde ongorulen agikiama istenmeksizin ekonomik agidan en avantajh
tekiif uzerinde birakilacaktir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapilmayacaktir.


