ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ/İÇ HATLAR TERMİNAL BİNASI, KATLI OTOPARK VE GENEL
HAVACILIK TERMİNALİNİN İŞLETME HAKLARININ KİRALANMAK SURETİYLE VERİLMESİNE
İLİŞKİN KİRA SÖZ KİRACISININ, İŞLETME DÖNEMİNİN ERKEN KESİLMESİ HALİNDE OLASI
KAR KAYBININ TESPİTİ, RAPORLANMASI VE DEĞERLENDİRME(FİNANSAL VE HUKUKİ)
TOPLANTILARINA KATILIM İŞİ
DEVLET
HAVA
MEYDANLARI
İŞLETMESİ
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
(DHMİ)
Atatürk Havalimanı Dış/İç Hatlar Terminal Binası, Katlı Otopark Ve Genel Havacılık Terminalinin
İşletme Haklarının Kiralanmak Suretiyle Verilmesine İlişkin Kira Söz Kiracısının, İşletme
Döneminin Erken Kesilmesi Halinde Olası Kar Kaybının Tespiti, Raporlanması Ve
Değerlendirme(Finansal Ve Hukuki) Toplantılarına Katılım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 21 inci maddesinin e bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası

: 2017/661497

1-İdarenin
a) Adresi

: EMNİYET MAHALLESİ MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU
ÜZERİ) NO: 32 06560 - YENİMAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

: 3122042000-2042846 - 3122128158

c) Elektronik Posta Adresi

: iletisimmerkezi@dhmi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 1 Adet Kar kaybı tespitinin yapılarak buna ilişkin
düzenlenecek rapor, ekleri ve veri odasının oluşturulması
20 Adet Değerlendirme Toplantılarına Katılım -Hizmet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

: Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü / İstanbul

c) Süresi

: İşe başlama tarihinden itibaren 540(beş yüz kırk) gündür

3- Yeterlik değerlendirilmesinin
a) Yapılacağı yer

: Emniyet Mah.Mevlana Bulvarı No:32 06330 Yenimahalle /
ANKARA adresinde bulunan DHMİ Genel Müdürlüğü Satın
Alma ve İkmal Daire Başkanlığı Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 18.01.2018 - 11:00

4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 belirtilen başvuru mektubu,
4.1.4 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak
tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.5 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. 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. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beşyıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 473.000 TRY
(Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Hava taşımacılığı, havalimanlarının işletilmesi, meydan yer hizmetlerinin yapılması, bu
faaliyetlerle ilgili tesis ve sistemlerin yapım işleri ve işletilmesi veya ilgili yatırımlara finansman
temin edilmesi konusunda sözleşme hazırlamış ve müzakerelerine katılmış olması ve/veya son
beş yıl içinde minimum beş uluslararası tahkim yargılamasında fiyat değerlemesi, zarar, kayıp
ve tazminat hesaplaması konusunda uzman olarak görev yapmış olduğuna dair işler benzer iş
olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı : Emniyet
Mah.Mevlana Bulvarı No:32 06330 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan DHMİ Genel
Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, İç Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z138 Nolu Oda adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Mah.Mevlana Bulvarı No:32 06330 Yenimahalle
/ ANKARA adresinde bulunan DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, İç
Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-138 Nolu Oda adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 90
(doksan) takvim günüdür.
11. Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.
12. Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

