İLAN
Arama ve Kurtarma Araçları Alımı (GA4.3)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İstanbul İl Özel İdaresi
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)
Arama ve Kurtarma Araçları Alımı (GA4.3)
Kredi No: 4784-TU
GA4.3
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık
(İSMEP) Projesi maliyetleri ile ilgili Dünya Bankasından bir kredi almış ve bu kredinin bir
kısmını “Arama ve Kurtarma Araçları Alımı (GA4.3)” nın satın alınması amacıyla
düzenlenecek sözleşme altında yapılacak olan ödemelerde kullanacaktır. İstanbul İl Özel
İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, 1 adet K-9 köpekli arama ve kurtarma aracı, 1
adet ilk müdahale NBK aracı ve 1 adet suda kurtarma aracının sağlanması için uygun teklif
sahiplerini kapalı zarf usulüyle tekliflerini vermeye davet etmektedir.
Gereken Nitelikler:
(a) Deneyim ve Teknik Kapasite
Teklif sahibi, aşağıdaki deneyim yeterlik(ler)i karşıladığına dair doküman sağlayacaktır.
• Teklif sahibi son 5 yıl içerisinde en azından 2 tane ekipmanlı veya ekipmansız
arama ve kurtarma veya benzeri araçları (Ambulans, itfaye aracı, vb.) değişik
müşterilere başarı ile bir veya muhtelif sözleşmede
tedarik ettiğini
kanıtlamalıdır.
(b) Ortak Girişim Üyeleri yukarıdaki koşulları Teklif Dokümanlarında belirtildiği şekilde
sağlamak zorundadır.
İlave bilgiler İhale Dokümanında yeralmaktadır. Teslim süresi 120 gündür.
İhale Dünya Bankası’nın Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı IBRD Kredileri ve IDA
Kredileri Altında Satınalma Kılavuzu’nda tanımlanan Uluslararası Rekabete Açık İhale
Yöntemi kullanılarak ve kılavuzlarda tanımlanan tüm uygun teklif sahiplerine açık olarak
yapılacaktır.
Teklif Sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve İhale Dokümanları’nı İPKB’nin aşağıda
belirtilen adresinden mesai saatleri olan 0900-1700 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler.
Teklif Sahipleri, aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, GA4.3 İhale Paketi ile ilgili
İngilizce ihale dokümanlarını, 100 Euro veya 200 YTL karşılığında aynı adresten satın
alabileceklerdir. İhale döküman bedelleri, İPKB’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde
bulunan Hesap No: 2013337 (Türk Lirası) veya Hesap No: 4013338 (Euro) hesaplarına
GA4.3 referans numarası yazılarak yatırılacak olup, dokümanları satın almak için yatırılan
bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Dokümanlar aşağıdaki adresten temin edilebilir
veya istenmesi halinde kurye ile gönderilebilir.

Bütün teklifler, teklif bedelinin %2’sinden az olmamak üzere teklif para birimi veya uluslararası
geçerliliği olan para birimi cinsinden bir teminatla birlikte 19 Şubat 2007 tarihi saat 1430’a kadar
(yerel saat) aşağıdaki adrese teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.
Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda tekliflerin alınmasını
takiben aşağıdaki adreste hemen açılacaktır. Geç getirilen teklifler kabul edilmeyecektir.
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