DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)
DHMİ Koruma ve Güvenlik Personeli İçin Muhtelif Giyim Eşyaları ve Teçhizat Kemer Seti
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

: 2018/208087

1-İdarenin
a) Adresi

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

b) Telefon ve faks numarası

: 3122042338 - 3122128158

c) Elektronik Posta Adresi

: iletisimmerkezi@dhmi.gov.tr

ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi
(varsa)

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

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Takım Elbise (1630 Tk), Kaban, Mont, Yelek, Yağmurluk,
Teçhizatlı Kemer Seti (1630'ar Ad.), Yazlık, Kışlık Pantolon
(1630'ar Ad.), Yazlık, Kışlık Ayakkabı (1630'ar Çift), Kışlık
Gömlek (3260 Ad.), Tişört (3260 Ad.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

: Giyim Eşyaları Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünde
bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İkmal
Müdürlüğü Ana Deposuna yüklenici tarafından Teknik
Şartnamesinde belirtilen şartlar dahilinde teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

: Teslimat öncesi program: Yüklenici tarafından; Yazlık/Kışlık
Pantolon ve Tişört beden ölçülerinin tespiti amacıyla
yüklenici ihalede vermiş olduğu numuneye göre
hazırlayacağı Teknik Şartnamede belirtilen tüm beden
ölçülerinden 6’şar seri takım Pantolon ve Tişört, Yüklenici
tarafından; Yazlık-Kışlık Ayakkabı numaralarını tespit etmek
amacıyla kullanılacak numunelerden Teknik Şartnamede
belirtilen her numaradan 4'er seri (takım) Ayakkabı, Takım
Elbise, Kaban, Mont, ve Yağmurluk beden ölçülerinin tespiti
amacıyla yüklenici ihalede vermiş olduğu numuneye göre
hazırlayacağı Teknik Şartnamede belirtilen her numaradan
4'er seri (takım) Takım Elbise, Kaban, Mont, ve Yağmurluk,
Yelek beden ölçülerinin tespiti amacıyla yüklenici ihalede
vermiş olduğu numuneye göre hazırlayacağı ve Teknik
Şartnamede belirtilen bütün beden numaralarından ve XL
bedenine ait bütün droplardan 4'er seri (takım) Yelek olmak
üzere, Yüklenicinin üreteceği ile beden ölçüleri tespitinde
kullanılacak numuneler aynı kalıp ve ölçülerde olacaktır.

Beden ölçüsü ve numara tespit edilmesi amacıyla
kullanılacak numuneler, sözleşmenin imzalandığı tarihten
itibaren en geç 10 gün içerisinde DHMİ Genel Müdürlüğü
Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Dairesi Başkanlığı
Eğitim ve İkmal Şube Müdürlüğüne teslim edecek olup,
Yükleniciler bu teslim edilen ürünlerle ilgili herhangi bir
talepte bulunmayacaktır. İdarece Genel Müdürlük Merkez,
Hava Trafik Kontrol Merkezi Başmüdürlüğü ile
Başmüdürlükler/Müdürlükler de Özel Güvenlik Personelinin
ayak numaraları ve beden ölçüleri belirlenecek ve
yükleniciye yazılı olarak bildirilecektir. Testler için alınan
numunelerin yerine yenileri yüklenici tarafından
getirilecektir. Teslimat programı: 1. Sözleşmenin taraflarca
imzalanmasını müteakip Takım Elbise isim listesi, Kaban,
Mont, Kışlık Gömlek, Yelek ve Yağmurluk beden
numaraları, Yazlık-Kışlık Ayakkabı numaraları ile Teçhizat
Takımı miktarlarının yükleniciye sözleşmeden sonra yazılı
olarak bildirilmesinden itibaren yüklenici tarafından 75
(Yetmişbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 2.
Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip
Yazlık/Kışlık Pantolon ve Tişört beden ölçülerinin
yükleniciye sözleşmeden sonra yazılı olarak bildirilmesinden
itibaren yüklenici tarafından 60 (altmış) takvim günü
içerisinde teslim edilecektir. 3. Yüklenici sözleşmeye esas
giyim eşyasını tek partide teslim edecektir. Yüklenicinin
teslim ettiği giyim eşyasının muayenesinde ve yaptırılan
laboratuvar testinde numunenin ve Teknik Şartname
hükümlerinin dışında kumaş, dikiş, işçilik v.s. kullanıldığı
tespit edilirse İdare teslim edilen malı nefaset keserek kabul
edip etmemekte serbesttir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32
Etiler-Yenimahalle /ANKARA adresinde bulunan Satın
Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İhale Salonu

b) Tarihi ve saati

: 04.06.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince
alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İşyeri ruhsatnamesi (istekli gerçek/tüzel kişi adına düzenlenmiş olması).
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.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya
noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar
nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama
bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu
sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer
belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç
kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal
satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş
faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, taahhüt
altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlere ilişkin mal satışlarının
parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden
herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve
teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin
iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu
sunacaktır.
Üretim kapasite raporu düzenlemesi:
İstekliler tarafından teklife konu her bir giyim eşyası ve teçhizat seti için o kısımda belirtilen
adetinin 4 katı miktarında kapasite raporu sunulacaktır.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren
belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte
sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması
yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
- Adayın ve isteklinin adına Sanayi Sicil Belgesi,
- Adayın ve isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
Kapasite Raporu,
- Adayın ve isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen
İmalat Yeterlik Belgesi,
- Adaylar ve isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin
yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler tarafından ihale günü her bir giyim eşyası için teknik şartnamede belirtilen özelliklere
uygun olarak üretilmiş, 2'şer adet numune getirilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Bu ihalede takım elbise, yazlık/kışlık pantolon, yazlık ayakkabı, kışlık ayakkabı, kışlık
gömlek, yelek, yağmurluk, tişört, kaban, mont ve teçhizat kemer seti imalatı veya satışı benzer iş
olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin
tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Emniyet
Mahallesi Mevlana Bulvarı No.32 Etiler/ANKARA adresinde bulunan DEVLET HAVA
MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı
İhale İşleri Şefliği zemin kat Z-138 nolu oda adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 06560-EtilerYenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Satın Alma ve
İkmal Dairesi Başkanlığı zemin kat Z-138 nolu oda 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, kısmı teklif verilebilir.
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. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en
avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

