İHALE İLANI
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
(DHMİ)
ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ ALIMI İşi
DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale Dosya Numarası
1-İdarenin
a) adresi

: 2018/02
:İdil Cizre yolu 13.Km Düzova köyü Civarı Cizre/ŞIRNAK

b) telefon ve faks numarası
: 0 (486) 636 77 00 – 0 (486) 636 77 07
c)İhale dokümanının görülebileceği : DHMİ Şırnak Havalimanı Satın Alma ve İkmal Birimi Teknik
adres
Blok İdil Cizre yolu 13.km Düzova/Cizre/ŞIRNAK

2-İhale konusu malın
a) niteliği, türü ve miktarı
b) teslim yeri
c) teslim tarihi

3-İhalenin
a) yapılacağı yer

: Mal alımı 1 Adet “ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME
SİSTEMİ”
: DHMİ Şırnak Havalimanı Müdürlüğü
:Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla 45 (kırk
beş) takvim günüdür.
:DHMİ Şırnak Havalimanı Müdürlüğü Toplantı Salonu

Teknik Blok– Düzova/Cizre/ŞIRNAK
b) tarihi ve saati
: 17.07.2018 Salı 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 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.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannemesi,
4.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.7. 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:
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
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
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.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul
edilir.
İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
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. Teklif edilen Araç Altı Görüntüleme Sistemine ait teknik bilgi ve açıkça belirtilen orijinal dokümanlar,
4.2.4. Araç Altı Görüntüleme Sisteminin teknik özelliklerini belirtir orijinal kataloglar,
(Genel Broşürler incelenmeye esas belge olarak kabul edilmeyecektir.)
4.2.5. Teknik şartnameye cevaplar, (Teklif konusu Araç Altı Görüntüleme Sisteminin özellikleri, açık ve net
bir şekilde belirtilecektir. Şartnameye sırası ile cevap verilecektir. (Şartnamedeki özellikleri karşılar, aynısı,
kabul edildi, anlaşıldı vb. ifadeler kullanılmayacaktır.)
4.2.6. Araç Altı Görüntüleme Sistemine ait 10 yıl geçerli fiyatlandırılmış yedek parça listesi, (Yüklenici
idarenin istemesi durumunda verilen liste üzerinden yedek parçaları vereceğini taahhüt edecektir.)
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.3- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak, “Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri üretim veya pazarlamasını yapmış
olmak.” kabul edilecektir.
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- Bu ihale sadece yerli istekliler açık olup, yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye
katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye teklif ettiği ürününe ait yerli malı belgelerini sunması kaydı
ile %15(yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk lirası) karşılığı aynı adresten
İstekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgileri ile birlikte
Şırnak Havalimanı Satın Alma ve İkmal Biriminden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Şırnak Havalimanı Satın Alma ve İkmal Birimi - Teknik
Blok İdil-Cizre yolu 13.km Düzova/Cizre/ŞIRNAK 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.
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 75 (yetmiş beş) 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 tamamen serbesttir.

