EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

EKİPMAN ALIM İHALESİ
Lefke Belediyesi Çukurova Kalkınma Ajansı Hibe Programı kapsamında sağlanan mali destek ile
Lefke’de Lefke ve Köylerinde Üretilen Yerel Ürünlerin Tanıtılması ve Pazarlanması Projesi
kapsamında bölgede turizim alanında faaliyet gösteren işletmelerin ve girişimcilerin kendilerini
belirlenen alanlarda geliştirmeleri için Lot 2: “ Atölye yan elemanları alımı” işleri ile proje kapsamında
yerel ürünlerin pzarlanabileceği ve farklı zamanlarda yerel üretimşarin tanıtımı ile ilgili üretim
atölyelerinin yapılabileceği bir mekan yaratılması hedeflenmektedir.
Ekipman tedarik işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve
tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek
yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır.
Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni
gösterecek ve alım işinin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.
Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa,
gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin
aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sözleşme Makamının;
a) Adı/Ünvanı : Lefke Belediyesi
b) Adresi:.Tahir Efendi sok. No:1 Lefke
c) Telefon numarası:+90392 728 77 32 veya +90 548 865 66 36
d) Faks numarası:+90 392 728 83 94
e) Elektronik posta adresi: lefkebelediyesi.eu@gmail.com
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Münevver Ebedi Çakmak
İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli
personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.
İlan konusu işin;
a) Projenin Adı: Lefke ve Köylerinde Üretilen Yerel Ürünlerin Tanıtılması ve Pazarlanması
Projesi
b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü:
Lot 2: “ Atölye yan elemanları alımı”(19,140.00 TL)
 2 Adet duvar rafı
 60 Adet sandalye
 14 Adet masa
c) Ekipman sağlayıcı mükellefiyetlerini ihale ve mukavele şartlarına uygun olarak yerine getirdiği
zaman Sözleşme Makamı hizmet karşılığı olan bedeli en geç 45 (kırk beş) gün içerisinde
Ekipman Sağlayıcı’ya ödemek zorundadır. Sözleşme Makamı, atölye kurulumu ile ilgili
talep edilen ürünlerin tamamını tedarik etmek ve sözleşme makamı tarafından planlanan
atölyeye belirlenen şekilde montajıı yapmakla müketteftir. Ekipman alımı ile ilgili ön ödeme
ürünlerin teslimatının ve montajının yapılmasının ardından fatura karşılığı yapılacaktır.
d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Lefke Belediye bölgesidir.
e) İşin süresi: Lot 2 için sözleşme imzalandığı tarihten itibare 30 gündür.

f) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler:
Lot 2: Kurulacak olan atölyede üretilen ürünlerin servis edilebileceği ve yerli ve yabancı
turistlere sunulabileceği bir alan kurulması hedeflenmektedir. Bu anlamda oluşturulacak olan alanda
kullanılacak olan ekipmanlar aşağıdaki gibidir;
 2 Adet Duvar Rafı
 60 Adet sandalye
 14 Adet masa
g) Son teklif verme tarihi ve saati : 28 Şubat 2019 saat 14:00
Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese elden verilebileceği gibi,
iadeli taahhütlü posta, kargo, kurye veya e-posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine
kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan
gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz.
Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip
eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat
ayarı esas alınır.
h) İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur:
 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
o

Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu
gösterir belge,

o

Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
o

Gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi,

o

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden alınacak bir set onay belgesi veya bu
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 İsteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği
veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler,(işbitirme belgesi
vb.)
i) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları
adına hiçbir şekilde, sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara
başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması
gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş sayılırlar.
İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar:
a. Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına
giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir
suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş
yargı kararı ile mahkûm olanlar,
b. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c. Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
d. Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
e. (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci
dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f. (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında
görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim
şirketler hariç).
g. Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa
olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.
h. Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan
yabancı ülkelerin isteklileri.
j) Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.
k) Geçerlilik Süresi: Teklifinizi ihale tarihinden itibaren 30 gün geçerli olacak şekilde vermeniz
gerekir.
Teklifi onaylanan firmaların, Teknik ve Mali Teklif Formu sonuçları www.kobigem.gov.ct.tr
sitesinde yayınlanacaktır.
l) İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden
verilecek teklifler son teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden
Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle kıyaslaması yapılacaktır.

m)

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise,
işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Lotlar halinde
çıkılması durumunda, İstekli tek bir lota veya her iki lota başvurabilecektir. İstekliler
konsorsiyum halinde ihaleye başvurabilir.

n) Konsorsiyum olarak başvurulması durumunda: Destek ve konsorsiyumun tüm üyelerinin
dahil edilmesi:
a. İhalenin konsorsiyum tarafından sunulması durumunda, konsorsiyumun her bir
üyesinin girdi açıklaması ve bunlar arasındaki görev ve sorumlulukların dağılım ve
etkileşimi sağlanmalıdır.
b. Yüklenici sözleşmenin yürütülmesi sırasında uzman ekibine sağlayacağı faaliyetlerin
(destekleme) açıklamasını da teslim etmelidir. Yedekleme işlevi değerlendirmede
değerlendirilecektir ve dikkatle organizasyon ve metodoloji, personel listesi, birimler
vb. Dahil olmak üzere bu işlemi sağlamasının yanısıra konsorsiyumun ilgili üyeleri
içinde, kalite sistemleri ve bilgi aktifleştirme yöntemleri ve araçlarını içerir.
c.

Taşeronlara emanet edilecek görevlerin açık bir göstergesi olan herhangi bir
taşeronluk düzenlemeleri açıklaması ve Teklif Sahibi tarafından taşeron uygunluğunu
garanti eden bir bildiri.

Okudum, kabul ediyorum. .../.../201...
İmza
Teklif Veren:

Teknik Şartname Standart Formu
İLAN NUMARASI: KKTC 17-TCB-01/26/03
1. Genel Tanım
Lefke Belediyesi tarafıdan yürütülen ve TC Çukurova Kalkınma ajansı tarafından finanse edilen Lefke
ve Köylerinde Üretilen Ürünlerin Tanıtılması ve Pazarlanması Projesi kapsamında Lefke’de pilot bir
merkez kurulması ve bu merkez üzerinden bölgede üretilen yerel ürünlerin tanıtılması ve
pazarlanmasının yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca, Proje kapsamında Lefke ve Köyleri markasının
geliştirilmesi, bölgede yerel kadınlar tarafından üretilen ürünlerin standartlaştırılması, pazarlanması ve
tanıtılmasının yapılması beklenmektedir.
2. Tedarik Edilecek hizmetler, Teknik Özellikleri ve Miktarı
A

B

C

Sıra No

Teknik Özellikler

Miktar

LOT2

“ Atölye yan elemanları alımı”
 2 Adet duvar rafı
 60 Adet sandalye
 14 Adet masa

1 adet

3. Alnacak olan ekipmanlar ile ilgili teknik detaylar:
Arka Plan Bilgisi:
Lefke Belediyesi, Lefke Belediye bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik çalışmalara katkı
koymayı sürdürmektedir. 2015 yılında Cittaslow üyeliğini kazanmasının ardından, AB finansmanlı
“Sürdülebilir Yerel Kalkınmayı Tetikleme” projesi kapsamında bölgeye Acendu Çeşmesi gibi tarihi
bir değeri yeniden kazandırmıştır.
Bunun yanında, proje kapsamında bölge için ortak marka olarak kullanılması planlanan “Lefke ve
Köyleri” sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla geliştirilmiş, aynı zamanda Lefke ve Köyleri için
Turizm Pazarlama Stratejisi yine katılımcı bir anlayışla hazırlanmıştır. Stratejinin benimsenmesine
ve uygulamasını kolaylaştırmaya yönelik Gıda Güvenliği, İşletmelere Yönelik Marka Yönetimi vb.
eğitimler de bölge işletmeleri ve halkına verilmiştir.
Hazırlanan Turizm Pazarlama Stratejisi’nin hedeflerine ve Çukurova finansmanlı Lefke ve
Köylerinde Üretilen Ürünlerin Tanıtılması ve Pazarlanması Projesi projesine paralel olarak, proje
kapsamında yerel üreticilerin uluslararası festivallere katılarak farklı bölgelerde yerel üretim yapan
üretici grupları ile buluşmaları ve iş birlikleri kurmalarının yanında kendilerini cittaslow kriterlerine
uyum ve ürün kalitelerini artırmları ile ilgili birtakım faaliyetlerin yanında Lefke belediyesi
bünyesinde bir üretim atölyesinin kurulması, ve bu atölyede yerel ürünlerin tanıtılması ve
pazarlanması hedeflenmektedir.

Lot 2: “ Atölye yan elemanları alımı”
 2 Adet duvar rafı
 60 Adet sandalye
 14 Adet masa

İstenilen Ekipmanların Detaylı Listesi:

Bu ihale kapsamıntedarik edilmesi beklenen ürünler ile ilgili,
aşağıdakiler beklenmektedir:
Lot 2: “ Atölye yan elemanları alımı”
 2 Adet duvar rafı
- Alt kısmı iki kapılı dolap
- Üst kısmı ürün teşiri için kullanılabilecek min. 3 raflı duvar rafı
- Ahşap veya muadili malzemeden üretilen
 60 Adet sandalye
-

Dış mekanlarda kullanılabilen,
Ahşap veya rattan malzemeden imal edilen
Kıbrıs iklim koşullarına uygun,
Kolsuz Rattan malzemeden üretilen

 14 Adet masa
- Ölçüleri: 90x90x73
- 4 ayaklı ahşapveya muadili malzemeden üretien

Teknik ve Mali Teklif Formu
(İstekliler tarafından doldurulacaktır)
İlan Numarası

:………………………

İsteklinin adı

:………………………

A

C

D

E

F

Sıra

Miktar

Teklif Edilen Teknik Özellikler
(Marka/Model Dâhil)

<DDP> <Kabul Yeri> Teslimat
İçin Birim Fiyatlar (TL)

Toplam*

No

(TL)

1
2
3
4

Toplam Teklif KDV Hariç (rakam ve yazı ile)
* Verilen teklife eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin dahil olup olmadığını mutlaka belirtiniz.
İsteklinin Kaşesi
Yetkili İmza

