İHALE İLANI
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)
ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
DHMİ ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ
PLAKA TANIMA SİSTEMİ TEMİN VE TESİSİ işi
DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Dosya Numarası
1-İdarenin
a)adresi
b)telefon ve faks numarası
c)İhale dokümanının görülebileceği
adres
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer

: 2017/1 – İKN:2017/475193
: Gümüşgün Mevkii - KEÇİBORLU / ISPARTA
: 0246 559 20 08 - 0246 559 20 11
: DHMİ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğü
Satın Alma ve İkmal Şefliği
: Mal alımı 1 Adet Araç Plaka Tanıma Sistemi
: DHMİ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğü
:Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren yer teslimi
yapılacak olup, işin bitim süresi yer tesliminden itibaren 45
(kırkbeş) takvim günüdür.

: DHMİ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğü
Kat:1 Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 25.10.2017 Saat: 11:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası
belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
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. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,
4.1.10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. İş Deneyim Belgesi:
İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul
işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel
sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya
benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi
sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %40 dan az olmamak üzere,
ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.
4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi
gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun
olan belge veya belgeleri sunabilir:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu
gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle
birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili
satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
1- İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,
3- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik
Belgesi,
4- İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi
veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
5- İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya
kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
4.2.3. İstekliler, teklif edecekleri her bir tip elektronik cihaz, ürün ya da sistem için, bu cihaz,
ürün ya da sistemlerin distribütörü/üreticisi ve ya üretici ya da distribütörünün yetkilendirdiği
farklı bir kurum ya da kuruluştan “yetkili satıcılığı ve ya imalatçılığı gösteren belgelere sahip
olacak ve bunları teklif ile birlikte sunacaktır.
4.2.4. İstekli, Teklif edilen Sistemde yer alan ekipmanlara ait CE, FCC, UL, TSE, ISO vb.
ulusal/uluslararası standartlara uygunluk belgelerini teklifle birlikte sunacaktır.
4.2.5. Teknik Şartnamenin teknik hususlarını kapsayan orijinal teknik dokümanlar
(kataloglar) teklifi ile birlikte verilecektir. Söz konusu dokümanların teklif edilen cihazla ilgili
tüm detayları kapsaması gerekmektedir.
4.2.6. Teklif edilen Malzeme listesinde belirtilen ürün teknik dokümanları (bilgi, belge ve
broşürler) teklifle birlikte verilecek ve malzeme listesindeki hangi kaleme hangi marka-model
ürün teklif edildiği liste halinde teknik şartnamede yer alan EK-D doldurularak teklif
dosyasında yer alacaktır.

4.2.7. Teklif edilecek olan sistemin kurulum, işletim ve bakımı için üreticinin Türkiye'de
bulunan ofisinden veya Türkiye Distribütöründen bu ihaleye hitaben alınmış satış, servis ve
garanti hizmetlerini yürütebileceklerine dair yetki belgesi teklif ile birlikte teslim edilecektir.
4.2.8. İstekliler, teklif edecekleri her bir tip elektronik cihaz, ürün ya da sistem için
(bilgisayar, bilgisayar monitörleri ve ekranlar hariç); bu cihaz, ürün ya da sistemlerin
distribütörü/üreticisi ve ya üretici ya da distribütörünün yetkilendirdiği farklı bir kurum ya da
kuruluştan, bu cihazların “kurulumları hakkında yetkilendirilmiş yetkili personele sahip
olacak ve bu belgeleri teklif ile birlikte sunacaktır. Bahse konu kurulumlarının,
distribütörü/üreticisi ve ya üretici ya da distribütörünün yetkilendirdiği farklı bir kurum ya da
kuruluşlar tarafından yapılacağı durumlarda ise, bu durum belgelendirilecek ve bu belgeler
teklif esnasında teklif ile birlikte sunulacaktır.
4.2.9. İstekliler tarafından, bu teknik şartname kapsamında teklif edilen tüm ürünlerin, bu
teknik şartnamede belirtilen özellik, değer, standart ve şartları taşıdıklarına ve sağladıklarına
dair tüm bilgi ve belgeler teklifle birlikte verilecektir.
4.2.10. 1 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI için, Cihaz CE kriterlerine uygun olacak,
“Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereği
yeterli servis istasyonlarına sahip olunması ile ilgili belgesi bulunacaktır. Bu belge teklif
dosyasında yer alacaktır. Kurma ve teknik servis verme yetki belgesi ise muayene ve kabul
aşamasında İdareye teslim edilecektir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.3- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.3.1. İhale konusu Plaka Tanıma Sistemi için verilen iş deneyim belgelerinin niteliği,
büyüklüğü, kullanılan teçhizatı ve isteklinin organizasyonu bakımından benzerlik gösteren
mal alımı ve kurulum işleri ilgili idarece benzer iş olarak kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli
istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye, yerli malı olduğunu
belgelemesi kaydıyla, %15 (Yüzde Onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,00 TL (Yüzelli Türk lirası)
karşılığı aynı adresten İstekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi
numarası vb. bilgileri ile birlikte DHMİ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğü
Satın Alma ve İkmal Şefliğinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı
Müdürlüğü binası içerisinde bulunan İnsan Kaynakları Şefliği Kat:1 Evrak Kayıt Ofisi
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine
bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim
günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi
olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya
tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

