Türkiye
CRS ANTAKYA VE GAZİANTEP MERKEZLİ ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİ İÇİN İHALE
DAVETİ
İhale No: 857/2
Şubat 2017
Sayın İlgili;
Konu: Fiyat talebi
CRS/Türkiye Ülke Programı Suriye’deki siyasi krize müdahale etmektedir ve şu anda çok çeşitli insani
yardım programları uygulamaktadır. Programlarının amacı yemek sepetleri ve un tedariki, küçük ölçekli su ve
tarımsal girişimlerin uygulanması, kış mevsimi için gıda dışı kalemlerin dağıtımı ve çocuk dostu alanlar
(CFS) ile Türkiye'deki mülteci çocuklar için psikososyal desteğin organizasyonu aracılığıyla Kuzey Suriye’de
çatışmadan etkilenen savunmasız Suriyelilere yardım etmektir. Tüm faaliyetler biri Suriye'de ikisi Türkiye'de
olmak üzere üç yerel ortak üzerinden gerçekleştirilmektedir. CRS Türkiye Hükümeti tarafından tescillidir.
İşbu fiyat talebi Antakya ve Gaziantep merkezli Araç Kiralama hizmetleri içindir.
A. ÖNEMLİ NOT:
1. Tedarikçiler hizmetlerin tamamı veya bir kısmı için fiyat verebilir, kısmi teklifler de CRS tarafından
kabul edilecektir.
2. Lütfen şartlar ve koşullar bölümünü dikkatlice okuyun.
3. Başvuruda “ihale dosyası” ve tüm diğer gerekli bilgiler ve mümkünse örnek yer almalıdır.
4. Sorularınız için: TR_Procurement@crs.org adresine mail atınız. Lütfen E-posta konu satırına İhale
Numarasını yazın.
5. CRS sadece en düşük fiyatı kabul etmeyecektir; aynı zamanda kalite, teslim süresi ve diğer kriterleri de
dikkate alacaktır.
6. CRS birden fazla tedarikçi seçebilir ve/veya ihaleyi iki veya daha fazla tedarikçi arasında bölebilir ve
ihaleyi herhangi bir sebep göstermeksizin bölebilir.
7. CRS tedarikçiyi aşağıdaki kriterlere göre seçecektir: teklif edilen fiyat, servislerin kalitesi, teslim süresi,
ödeme şekli (peşin, teslimat sonrası, ikisinin karışımı), benzer türde ve ölçekte sivil toplum örgütleri veya
BM teşkilatları veya şirketler ile geçmiş iş deneyimleri, tedarikçinin CRS ile çalışma isteği ve esnekliği.
8. Kazanan tedarikçi gerekli hizmetler için bir yıllık sözleşme yapacaktır.
9. İstekliler işbu ihale belgesine ekli sözleşme şablonunda verilen politikalar ve düzenlemelere uyacaktır.
10. Tedarikçi fiyatlarda yer almayan hiçbir masrafı talep edemez. Aritmetik yanlışlar aşağıda verilen şekilde
düzeltilecektir. Birim fiyat ve birim fiyatın miktarla çarpılmasından elde edilen toplam fiyat arasında
uyuşmazlık olması durumunda, birim fiyatlar geçerli olacak, toplam fiyat düzeltilecektir. Tedarikçi söz
konusu hataların düzeltilmesini kabul etmezse, teklifi reddedilecektir. Yazıyla ve rakamla yazılan fiyatlar
arasında uyuşmazlık olması durumunda, yazıyla yazılan fiyatlar geçerli olacaktır.
11. KDV maliyetleri ihale dosyasında açıkça belirtilmelidir.
12. Fiyat Amerikan Doları cinsinden gönderilecektir.
13. Fiyatlar kapsamlı olacak, sigorta maliyetleri ve tüm geçerli Türk vergilerini içerecektir.
14. Tedarikçi vergi faturası gönderecektir.
15. Tedarikçi ihale dosyasında belirtilen hizmetleri teslim edecektir.
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16. Tedarikçi ihale dosyasında fiili fiyatları göndermeyi ve bu fiyatların ihale gönderim tarihinden itibaren
bir yıl süreyle geçerli olacağını kabul etmektedir.
17. Tedarikçi aşağıdakileri temin edecektir:
a. İsteklinin tam yasal adresi, işletme tescil belgesi, KDV / Vergi belgesi
b. İşletme tescil belgesinin kopyası
c. KDV/Vergi belgesinin kopyası
d. Uluslararası kuruluşlar ve/veya uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla daha önce gerçekleştirilen
benzer işler için referans iletişim bilgileri
e. Teklifler her açıdan tam olacak, imzalı ve mühürlü olacak ve tarih belirtilecektir.
18. CRS herhangi bir teklifi veya tüm teklifleri reddetme hakkına sahiptir.
Teklif gönderimi
İstekliler en geç 20 Mart 2017 günü saat 17:00’ye dek başvurularını şu adrese e-posta ile göndermelidir:
TR_Contractors@global.CRS.ORG. Son gönderim tarihinden sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Not: Başvuru e-postası konu satırına şu ibare yazılacaktır: İhale referans numarası_Ulaşım Hizmetleri
#857/2_İstekli Şirketin adı
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Bill of Quantities
Bölüm 1: KOMPAKT/BİNEK (DİZEL MOTORLU) ARAÇLAR İÇİN AYLIK ARAÇ KİRALAMA
HİZMETİ

Model

Yıl

Birim maliyet (araç başına aylık) ($)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 Lütfen yukarıdaki teklifiniz için şart ve koşulları belirtin. (Bakım, sigorta, hasar
durumunda araç değişimi, Türk Hükümeti’nin gerektirdiği düzenli muayene sorumluluğu
vb.)
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Bölüm 2: KOMPAKT/BİNEK (DİZEL MOTORLU) ARAÇLAR İÇİN SÜRÜCÜYLE BİRLİKTE AYLIK
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ

Model

Yıl

Birim maliyet (araç başına aylık) ($)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 Lütfen yukarıdaki teklifiniz için şart ve koşulları belirtin. (Bakım, sigorta, hasar
durumunda araç değişimi, Türk Hükümeti’nin gerektirdiği düzenli muayene sorumluluğu,
sürücü maliyetleri vb.)
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B. DİĞER BİLGİLER
1.

Aylık ödeme yöntemini kabul ediyor musunuz? _______________.

2.
Fiyatın teklifin gönderildiği tarihinden itibaren bir yıl boyunca geçerli olmasını kabul ediyor musunuz?
Kabul etmiyorsanız, teklif ettiğiniz fiyatın aynı kalması için maksimum süre nedir? ________________
3.
Son 3 yılda yapılmış benzer işler için referans listesi (STK/Şirketin adı, iletişim kişisinin adı ve
unvanı):

Şirketin Adı

İletişim
Kişisinin
adı



İletişim Kişisinin
unvanı

Telefon ve eposta

Aylık miktar dahil
sunulacak hizmetin
açıklaması

Lütfen ilgili resmi idarelere Damga vergisinin ödenmesinden sorumlu olacağınızı ve ödeme belgesi
olarak Vergi damgası ödeme makbuzunun bir kopyasını CRS’ye göndereceğinizi teyit edin.
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C. TEDARİKÇİ BİLGİLERİ
Şirketin adı
Temsilcinin
adı
Yasal adresi
İşletme tescil
no
Vergi sicil no
Telefon no
E-posta
Sözleşmeyi ve/veya Satın Alma Emrini imzalama yetkisi bulunan kişinin adı ve unvanı:

_________________________________________________________________________________

Şirket Kaşesi & İmza:
İsim

Unvan

İmza

Tarih

Teklifle ilgili diğer bilgiler:
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