İHALE İLANI
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ (DHMİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Muhtelif Ölçülerde 179 Adet Led Işıklı Yönlendirme Levhası Alımı Açık İhale Usulü ile ihale
edilecektir.
İhale Dosya Numarası
1-İdarenin
a) adresi

: 2017/50

b) telefon ve faks numarası
c) elektronik posta adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) niteliği, türü ve miktarı
b) teslim yeri
c) teslim tarihi

: 0 312 204 28 46
: Isa.TARHAN@dhmi.gov.tr

3-İhalenin
a) yapılacağı yer

b) tarihi ve saati

:Emniyet Mah.Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No:32 06330Yenimahalle/ANKARA

: Muhtelif Ölçülerde 179 Adet Led Işıklı Yönlendirme Levhası Alımı
:Amasya Merzifon Havalimanı Müdürlüğü Deposuna teslim edilecektir.
: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 120 (yüzyirmi) takvim
günü içinde teslim edilecektir.
:Emniyet Mah.Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No:32 06330Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları
İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Toplantı Salonu
:20/11/2017 Pazartesi günü 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. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları
gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta
adresi,
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret
ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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 veya bu hususları
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da
olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,
g) İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri,
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli
vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı
beyannamesi ile 16 ncı maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin
konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,
j) İdari şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı
düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı
verilmesi zorunludur.
Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda
olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik
prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.
4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Teklif edilen bedelin % 5 inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar
nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya
yabancı bankalardan alınacak ekte örneği sunulan belgelerin verilmesi zorunludur. Bu belgeler, ilgili bankanın
genel müdürlüğünden teyit ettirilir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını
taşımalıdır.Ortak girişimlerde, bu belgeler ortaklarca hisseleri oranına bakılmaksızın müştereken karşılanabilir.

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İş Deneyim Belgeleri:
İstekliler teklif edecekleri bedelin en az % 40’ı (kırk) oranında son beş yıl içinde tek bir sözleşme ile iş yapmış
olduğunu gösteren iş deneyim belgesi verecektir.
Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler:
Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
- İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeleri,
- İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeleri,
- İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu
serbest bölge faaliyet belgesini,
- İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesini veya
teknolojik ürün deneyim belgesini, teklif evrakları ile birlikte verecektir.
- İstekliler teklif edecekleri LED ışıklı yönlendirme panolarının ilgili ICAO Annex-14 ve / veya FAA
standartlarına uygun olduğunu ve / veya IEC / EN standardına uygunluğunu belgelendirecektir. Bu belgeler
teklifle birlikte sunulacaktır.
- İstekliler teklif edecekleri izolasyon trafoları için TSE ve / veya IEC / EN 61823 standart belgesini teklifle
birlikte ibraz edeceklerdir.
4.4-Bu ihalede tek sözleşmeye bağlı olarak;
Bu ihalede benzer iş olarak alıma ait malzemeler veya ICAO standartlarında pist ve taksiyolu aydınlatma
malzemelerinin (armatürler, sabit akım regülatörler vb.) satışı ve / veya imalatı yapmış olmak benzer iş olarak
kabul edilecektir.
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Yerli malı teklif
eden istekliler lehine %14 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7-İhale dokümanı İhale dokümanının görülebileceği yer: Emniyet Mah.Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri)
No:32 06330-Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü İhale İşleri Şefliği zemin kat Z-138 nolu
oda adresinde görülebilir ve 150,00 TL (KDV dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler, 20/11/2017 Pazartesi günü saat 11:00’e kadar İhale dokümanının görülebileceği yer: Emniyet
Mah.Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No:32 06330-Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Devlet
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube
Müdürlüğü İhale İşleri Şefliği zemin kat Z-138 nolu oda’ya verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her
bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif
birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
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.

