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1.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Kalkınma Bankası’ndan (IBRD),
“İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi’nin finansmanında
kullanılmak üzere borç almıştır. Söz konusu ikrazın bir bölümünün “Konteyner
(İzoleli Tip) Alımı (GA4.10)”
İhalesi sözleşmesi uyarınca uygun görülen
ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, Dünya Bankasi Satın Alma
yöntem ve kılavuzlarına gore Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) seklinde
yapilacaktir.

2.

Bu doğrultuda, T.C. İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon
Birimi (İPKB); uygun teklif sahiplerini, aşağıda bilgilerinize sunulan ekipmanın
tedariğini kapsayacak şekilde hazırladıkları mühürlü tekliflerini kendisine sunmak
üzere davet etmektedir. İhale tek ihale paketinden oluşmaktadır. Söz konusu
ekipman;
• GA4.10 - Konteyner (İzoleli Tip) Alımı 25 Adet
olarak belirlenmiştir.

3.

Sözleşme Paketi
belirtilmektedir.
i.

için

geçerli

olan

minimum

yeterlilik

kıstasları

aşağıda

Teklif Sahibi benzer malzemelerin tedariki veya benzer hizmetlerin ifasında en az
üç (3) yıl deneyimli olmalıdır. Bu tecrubesini referans mektuplari ve onceki isleri
ile tevsik edecektir Teklif Sahibi son üç (3) (2005, 2006, 2007) yıldır müşterisi
olan kurum ve kişilerin isim ve adreslerini teklifi ile birlikte verecektir.

ii. Teklif sahibinin 2004, 2005 ve 2006 yıllarını içeren ortalama cirosunun teklif
fiyatından az olmaması gerekmektedir. [Ciroyu tevsik edecek belgeler
(YYM/SMM veya vergi dairesi onaylı olacaktır) ait olduğu yılın 30 Haziran tarihli
TC Merkez Bankası Döviz Alış kurundan USD Dolarına çevrilecektir.]
iii. Ortak Girişim Üyeleri yukarıdaki koşulları Teklif Dokümanlarında belirtildiği
şekilde sağlamak zorundadır.
İlave bilgiler İhale Dokümanında yeralmaktadır. Teslim süresi 60 gündür.
4.

İlgilenen uygun teklif sahipleri, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi edinebilir ya da
ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler:

T.C. İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi
M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No:16 34126 Beyazıt /İstanbul
Tel : +90 (212) 518 55 00
Faks
: +90 (212) 518 55 05
E-posta : info@ipkb.gov.tr
Web
: www.ipkb.gov.tr
5.

İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale
belgelerinin tamamını 50 YTL (Elli Yeni Türk Lirası) karşılığında, söz konusu
meblağı Vakıfbank Mercan Şubesi 2013337 numaralı hesabına GA4.10 referans
numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak satın alabilirler.
Dokümanı satın almak için sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak
olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

6.

Teklifler en geç 14 Şubat 2008 saat 14:00 ’e kadar ihale bedelinin en az %2’si
tutarındaki teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir. Geç teklifler ret
edilecek ve açılmadan teklif sahibine geri verilecektir.

7.

Teklifler 14 Şubat 2008 tarihinde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, M. Kemalettin
Mah. Tiyatro Cad. No:16 34126 Beyazıt /İstanbul adresinde teklif sahiplerinin
temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda tekliflerin alınmasını takiben hemen
açılacaktır.

