
13.01.2022 08:16 İlan Ön�zleme

https://ekap.k�k.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanDurum.aspx 1/1

DÖKÜM PARÇALAR SATIN ALINACAKTIR
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ (TÜRASAŞ) SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt Numarası : 2022/7244
İş�n Adı : Döküm Parçalar
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdaren�n
a) Adres� : Kadı Burhanett�n Mah. Fabr�ka Cad. 58010
b) Telefon ve faks numarası : 03462251818 - 3462235051
c) Elektron�k posta adres� : �hale.s�vas@turasas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterl�k dokümanının 
görüleb�leceğ� �nternet adres�

: www.turasas.gov.tr

2 - İhale konusu malın
a) N�tel�ğ�, türü ve m�ktarı : 1870-C Numaralı Tekn�k Şartname Mal Alım Tekn�k Şartnames� ve Tekn�k Res�mler�ne Göre 5 Kalem
b) Tesl�m [yer� / yerler�] : TÜRASAŞ SİVAS Bölge Müdürlüğü
c) Tesl�m [tar�h� / tar�hler�] : Sözleşmeye müteak�p b�r�m f�yat tekl�f cetvel�nde yer alan 3 Kalem malzeme(Menteşe(D�ş�), Menteşe

(Erkek) ve Dayanma Parçası) 30’ar gün ara �le �k� eş�t part� hal�nde,El Çarkı sözleşmey� müteak�p
20(y�rm�) gün �çer�s�nde, ve Dar Kes�ml� Ant� Sofaj Vanası 60(Altmış) gün �çer�s�nde tesl�m ed�lecekt�r.

3- İhalen�n / Ön Yeterl�k / 
Yeterl�k Değerlend�rmes�n�n:
a) Yapılacağı yer : TÜRASAŞ SİVAS Bölge Müdürlüğü, İhale Kom�syonu Toplantı Salonu
b) Tar�h� ve saat� : 27.01.2022 - 14:30
4-İhaleye katılab�lme şartları ve �sten�len belgeler �le yeterl�k değerlend�rmes�nde uygulanacak kr�terler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve �sten�len belgeler:

4.1.1Bu madde boş bırakılmıştır.

4.2. Ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:

4.2.1.Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Meslek� ve tekn�k yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Bu �halede benzer �ş olarak kabul ed�lecek �şler:

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f, sadece f�yat esasına göre bel�rlenecekt�r

6-Bu �haleye sadece yerl� �stekl�ler katılab�lecek olup yerl� malı tekl�f eden yerl� �stekl�ye �halen�n tamamında %15(onbeş) oranında f�yat
avantajı uygulanacaktır.

7-) İhale dokümanının görülmes�:

7.1.İhale dokümanı, �daren�n www.turasas.gov.tr �nternet adres�nde görüleb�l�r ve 100 TRY (Türk L�rası) karşılığı TÜRASAŞ SİVAS Bölge Müdürlüğü
adres�nden satın alınab�l�r.

7.2. İhaleye tekl�f verecek olanların �hale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Tekl�fler,  �hale tar�h ve saat�ne kadar İhale Hazırlama ve Kom�syon Şube Müdürlüğü adres�ne elden tesl�m ed�leb�leceğ� g�b�,  aynı adrese �adel� taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönder�leb�l�r.

9- İstekl�ler tekl�fler�n�, mal kalem-kalemler� �ç�n tekl�f b�r�m f�yatlar üzer�nden vereceklerd�r. İhale sonucu, üzer�ne �hale yapılan �stekl�yle mal kalem�-
kalemler� �ç�n tekl�f ed�len b�r�m f�yatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzer�nden b�r�m f�yat sözleşme �mzalanacaktır.

Bu �halede kısm� tekl�f ver�lecekt�r.
10-İstekl�ler tekl�f ett�kler� bedel�n %3’ünden az olmamak üzere kend� bel�rleyecekler� tutarda geç�c� tem�nat vereceklerd�r.

11- Ver�len tekl�fler�n geçerl�l�k süres�, �hale tar�h�nden �t�baren 60 takv�m günüdür.

12- Konsors�yum olarak �haleye tekl�f ver�lemez.

13- Bu �hale ceza ve �halelerden yasaklama hükümler� har�ç 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara Tab� Değ�ld�r.


