ĠHALE ĠLANI
DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ (DHMĠ)
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
30 Adet HF-SSB Verici/Alıcı (Transceiver) Telsiz Cihazı Alımı iĢi Açık Ġhale Usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale Dosya Numarası
1-Ġdarenin
a) adresi
b) telefon ve faks numarası
2-Ġhale konusu malın
a) niteliği, türü ve miktarı
b) teslim yeri
c) teslim Tarihi
3-Ġhalenin
a) yapılacağı yer

: 2012/16
: Mevlana Cad.(Konya Yolu üzeri) No:66 06330 Etiler/YenimahalleAnkara
: +90 (312) 204 23 40-204 23 41-204 23 48-204 26 26-204 28 78
Fax: +90( 312) 212 81 58
: 30 adet HF-SSB Verici/Alıcı (Transceiver) Telsiz Cihazı temini
: Esenboğa Havalimanında bulunan Malzeme Dairesi Başkanlığı
Merkez İkmal Müdürlüğü Esenboğa/Ankara
: İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 210 gündür.

: DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Malzeme Dairesi
Başkanlığı.
:10.05.2012 günü saat 10.30
b) tarihi ve saati
4-Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1-Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
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) Bu 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) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,
g) Bu şartnamenin 7.2 „inci maddesinde 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.
j) Bu şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı
düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce
sunulacak TOBB ya da TESK‟e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesi,
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı
verilmesi zorunludur.
Yabancı istekliler, bu 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. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler
4.2.1. ĠĢ Deneyim Belgesi; İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri
tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belge veya Teklif edilen cihaz miktarında teslimat süresi içerisinde (Teslim süresi içerisinde 30 Adet)
üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir.
4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araĢtırma-geliĢtirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler;
4.2.2.1. İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler
4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
belgeler.

4.2.2.3. İstekli Türkiye‟de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 4.2.2.1. ve 4.2.2.2. de ki belgelerden biriyle birlikte
sunduğu serbest bölge faaliyet belgesini verecektir.
4.2.2.1., 4.2.2.2. ve 4.2.2.3.‟de istenilen belgeleri iş ortaklığının oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın
vermesi yeterlidir
Ġsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise Ģunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve
isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.2.3. İstekli imalatçı ise ISO 9000 serisi Kalite Belgesini, yetkili satıcı ise imalatçının ISO 9000 serisi Kalite Sistem
Belgesi ile kendisine ait ISO 9000 serisi Kalite Belgesini verecektir.
4.2.4. İstekli; teklif ettiği cihazlara ait Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Uygunluk Belgesini teklif evrakları
ile birlikte verecektir.
4.2.5. Tedarik Edilecek Malların katalogları, fotoğrafları:
4.2.5.1.Model ve versiyon olarak teklif edilen cihazlara ait güncelleştirilmiş ve Teknik Şartnamede yer alan “Genel
Özellikler” ve “Teknik Özellikler”i kapsayan orijinal katalog ve dokümanlar teklifle birlikte verilecektir. Dokümanların
teklif edilen cihazla ilgili tüm detayları (Genel prensipler, montaj, kalibrasyon, arıza arama usulleri, bakım-onarım, blok
şemaları, yedek parça listeleri vb.gibi) kapsaması gerekmektedir.
4.2.5.2. Dokümanların yer aldığı ve teklif edilen cihazları tanıtan CD ROM (Windows ortamında kullanılmak üzere)
teklif ekinde yer alacaktır.
4.3. Benzer ĠĢ Olarak Kabul Edilecek ĠĢler AĢağıda BelirtilmiĢtir.
Bu ihalede benzer iş olarak SSB modülasyonuyla ses iletişimi yapan alıcı-verici (tranceiver) telsiz cihazları kabul
edilecektir.
4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4. Belgelerin Sunuluş Şekli” maddesinde belirtildiği şekilde
ibraz edilmesi zorunludur.
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale, ihale şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye
%15 (yüzde onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından
yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.
7-İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Malzeme Dairesi Başkanlığı, Dış Tedarik Şube
Müdürlüğü 053 nolu odada görülebilir ve 150,-TL (Yüzelli Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili
kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile,
İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile
birlikte aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler 10.05.2012 günü saat 10.30’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, Dış Tedarik Şube
Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile
iş 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 120 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, işi ihale edip etmemekte,
kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

