
KATLI EL HAVLUSU VE WC KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 
METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş 
 
Katlı El Havlusu ve WC Kağıdı Mal Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/518880 

1-İdarenin 

a) Adresi : YAVUZ SELİM MAH. METRO SK. NO:3 34220 
ESENLER/İSTANBUL 

b) Telefon ve faks numarası : 2125689970 - 2125688900 

c) Elektronik Posta Adresi : info@metro.istanbul 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) 

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Katlı El Havlusu: 10.800 Koli (her bir kolide 12’li balya, her 

bir balyada 200’er adet yaprak) WC Kağıdı: 2.040 paket (her 
bir pakette 72 adet rulo)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yerleri : Esenler, Seyrantepe, Olimpiyatköy, Esenkent, 
Zeytinburnu, Kirazlı ve Kartal'da bulunan ana depolar ile 
İstanbul içi diğer istasyon veya yerleşkeler 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı günü takip eden gün işe başlama 
tarihi olup, Yükleniciye ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 
10.3.2. Teslim planı katlı el havlusu alımı ve WC kağıdı alımı 
teknik şartnamede çizelge şeklinde belirtilmiştir. Katlı El 
Havlusu Ürünleri; her ay 900 koli olarak İdarece belirlenen 
depolara, 12 aylık iş süresince, peyderpey teslim 
edilecektir. WC Kağıdı Ürünleri; her ay 170 paket olarak 
İdarece belirlenen depolara, 12 aylık iş süresince, 
peyderpey teslim edilecektir. İdare sevkiyat planını 
ihtiyaçlar dahilinde revize edebilir. Yüklenici, ihale konusu 
malları teslim edileceği tarihten 2 (iki) gün önce malı teslim 
edeceğini İdarenin ilgili birimine bildirecektir. Teslimatlar 
mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. Malın son teslim 
tarihleri resmi tatil/idari izin gününe tesadüf ettiği takdirde 
teslimat tatil/idari izin gününü müteakip ilk iş gününde 
yapılacaktır. Bundan dolayı ayrıca gecikme cezası alınmaz. 
Taahhüt konusu malların, teslim yerlerinden idarenin 
gösterileceği depolara istifi, muayeneye hazır hale 
getirilmesi, niteliklere uygun olmaması halinde depolardan 
kaldırılması dâhil her türlü nakliye ve işçilik masrafları 
yükleniciye aittir. 

 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Yavuz Selim Mah. Metro Sok. No:3 Esenler / İSTANBUL 

Metro İstanbul A.Ş. 

b) Tarihi ve saati : 23.01.2020 - 10:00 

 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 



4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

İstekliler tedarik edilecek malların numunelerini  son teklif verme saatinden önce 3.1.c. 
maddesinde belirtilen İdare adresine tutanakla teslim edecektir. 
İstekliler Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43. maddesine uygun olarak; 
-İhale konusu iş için teklif ettikleri üründen; Katlı El Havlusu Alımı İşi Teknik Şartnamedeki 
özellikleri taşıyan, açılmamış, orjinal 2 adet, içinde ( ±3 ) 200 yaprak Z-katlı kağıt el havlusu 
bulunan numunesini sunacaktır. İsteklinin sunduğu numunenin dış ambalajı üzerinde; 
isteklinin adının/ünvanının, teklif ettiği numunenin markasının ve ihaleye ilişkin bilgilerin 
yazılı olduğu, kaşelenip imzalanmış haliyle, ihaleden önce Teklif zarfı ile birlikte İhale ve 
Sözleşmeler Şefliğine teslim edeceklerdir. Sunulan numunenin teknik şartnamede yer alan 
teknik kriterlere uygunluğu; ihale tarihini müteakip İdarece denetlenecektir. 
-İhale konusu diğer iş olan WC kağıdı alımı teknik şartnamesine uygun olarak; teklif ettikleri 
üründen Orijinal Ambalajında, üzerine ihalenin adı, ihale kayıt no, istekli firmanın bilgilerini 
belirtilmek kaydıyla, kaşelenip imzalanan 2 adet (Pakette 72 adet Rulo WC Kağıdı olacak 
şekilde) numuneyi, ihaleden önce Teklif zarfı ile birlikte İhale ve Sözleşmeler Şefliğine teslim 
edeceklerdir. Sunulan numunenin teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğu; 
ihale tarihini müteakip İdarece denetlenecektir. 
Numune ambalajlarının üzerinde; ihale adı, firma adı, ihale kayıt no. istekli firmanın 
bilgilerinden oluşan bilgi dokümanlarının yer alması zorunludur. 
Numunelerini teslim etmeyen veya sunduğu numune teknik şartnamedeki kriteleri 
sağlamayan istekliler, ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
İstekliler tarafından numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 
İş ortaklıklarında; numunenin, ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir. 
İstekliler teklif vermekle, ihale üzerinde bırakılması halinde sundukları numuneye uygun mal 
teslim edeceklerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. 
 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yavuz Selim Mah. Metro Sok. No:3 Esenler / İSTANBUL 
Metro İstanbul A.Ş. / İhale ve Sözleşmeler Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 



Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
 
14.Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır. 
 


