DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
30 ADET KAPI TİPİ METAL DEDEKTÖRÜ TEMİNİ VE TESİSİ İŞİNE AİT
İDARİ ŞARTNAME
I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 -İhaleyi Yapan Kuruluşa ilişkin bilgiler
1.1. Kuruluşun;
a) Adı
: DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)
b) Adresi: EMNİYET MAHALLESİ MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU ÜZERİ)
NO: 32 06560 - YENİMAHALLE / ANKARA
c) Telefon numarası: +90 (312) 204 2000- 204 2340- 204 2341- 204 2348- 204 2626- 204 2878
ç) Faks numarası
: +90 312 212 81 58
d) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü,
Zemin Kat Z-136 No.lu Oda.
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak
suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu malın;
a) Adı
: Kapı Tipi Metal Dedektörü
b) Varsa kodu
: 34.023
c) Miktarı ve türü
: 30 Adet, Mal Alımı
ç) Teslim edileceği yerler :Teknik Şartneme Ek 7 de belirtilen tahsis yerleri
Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler
3.1.
a) İhale Dosya numarası
b) İhale usulü
c) Tekliflerin sunulacağı adres

ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

2020/15
DHMİ İhale Yönetmeliği, 14 inci Maddesi, Açık İhale Usulü
DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan
Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı,
Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-136 No.lu Oda.
ç) İhalenin yapılacağı adres
: DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan
Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 27.10.2020
e) İhale (son teklif verme) saati: 11.00
f) İhale komisyonunun toplantı yeri: DHMİ Genel Müdürlüğü binası içinde bulunan
Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı
3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi,
iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar Kuruluşa
ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
3.4. İhale tarihinin tatil/idari izin gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda
belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.
3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 -İhale dokümanının görülmesi ve temini
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek
olanların, Kuruluşça onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Satın
Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü, Zemin Kat Z-136 No.lu Oda ve
DHMİ Web sitesi,
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: İhale dokümanı istekliler tarafından yetkili kişilerce
imzalanmış; istekli adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir
dilekçe ile istekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait "istekli mümessili/temsilcisi"
olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma
Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-136 No.lu Odadan temin edilebilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek
kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP'a
kayıtlı olma şartı aranacaktır.(Bu şart yabancı yüklenicilerde aranmaz)
c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa KDV dahil): 150,-TL (Yüzelli Türk lirası)
4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu
ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan
belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair bir dizi pusulası ile birlikte verilir.
Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı
5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) İdari Şartname,
b) Teknik Şartname,
c) Sözleşme Tasarısı,
ç) Standart formlar:
1) Teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli,
2) Geçici teminat mektubu,
3) Geçici Kefalet senedi
4) Kesin Teminat Mektubu,
5) Kesin Kefalet senedi
6) İş ortaklığı Beyannamesi,
7) İş Bitirme Belgesi örneği,
8) Ortaklık Durum Belgesi
9) Ortaklık Tespit Belgesi
10) Sunulmayacak Belgeler Tablosu
11) Ticari Şartlara Ait Özet Tablo
5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince Kuruluşun düzenleyeceği zeyilnameler ile
isteklilerin yazılı talebi üzerine Kuruluş tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının
bağlayıcı bir parçasıdır.
5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine
ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında
öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları
6.1. İstekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligat aşağıdaki yöntemlerden
herhangi biri kullanılarak yapılabilir;
a) İmza karşılığı elden,
b) Faksla,
c) İadeli taahhütlü mektupla,
ç) Kayıtlı Elektronik Postayla (KEP)

W

6.2. Faks ile yapılan tebligatların teyit edilmesi zorunludur. Faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi
tebliğ tarihi sayılır.
6.3. İstekliler ve istekli olabileceklerin Kuruluşa yapacağı her türlü bildirim ve başvurular yazılı olarak
elden ya da posta ile yapılır. Faksla yapılan bildirimler işleme alınmaz.
6.4. Kuruluş tarafından iş ortaklığına yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot
ortağa/ tebligat yapılmak üzere bildirilen ortağa yapılır.
II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları
gerekir:
a) 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, 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,
b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu
veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Dairesi Başkanlığına/Kuruluşun
Göstereceği Banka Hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,
ç) Bu Şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter
onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş
ortaklığı beyannamesi,
f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
g) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak
isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,
ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına
ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya
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 şartların korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge,
h) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102
sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak
kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini
tevsik eden belge
7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) bendinde yer alan belgenin ayrı ayrı
sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile
ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak
zorundadır.

Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde
kullanılması halinde bu belgeyi kullanan ortağın 7.1. maddenin (h) bendindeki belgeyi de sunması
zorunludur.
7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
7.3.1. İş Deneyim Belgesi:
İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri
tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek
bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini
gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen
bedelin %10 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.
İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. Ancak,
her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla
olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından
fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan
kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini
gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak
zorunda değildir.
İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda,
isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. İş
ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren
belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul edilir ve pilot ortağın asgari iş
deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla
olması koşulu aranmaz. Asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya
tamamı tarafından karşılanması zorunludur.
7.3.2. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi
gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge
veya belgeleri sunabilir:
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.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da
yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
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,
ç)İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya
teknolojik ürün deneyim belgesi,
d)İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca
düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
7.3.3. Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme
kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal
akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi
zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma
Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu

olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon
Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde
alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan
belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve
sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale
tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
7.3.4. İsteklinin, Türkiye'de bakım onarım hizmeti verebilecek ve yedek parça desteği sağlayabilecek bir
teknik servisi bulunacak veya bu hizmeti teknik servis için yeterli şartlara sahip bir başka firmaya
yaptıracaktır. Her iki halde de bu durumu tevsik eden belge,
7.3.5. Teklif edilen cihazların, teknik şartnamede belirtilen hususlara ve en az ECAC Doc. No: 30'un
güncel baskısında bahsedilen özelliklere uygun olduğuna ilişkin; TSE, ISO 9001:2008 ve CE
ulusal/uluslararası standart veya standartlara uygun olduğuna dair belge/belgeler,
7.3.6. Teklif edilecek cihazın ECAC CEP Management Group (ECAC Ortak Değerlendirme Süreci
Yönetimi Grubu) veya STAC (Transports Urbains de l'Agglomeration Chamberienne - Fransa)
tarafından gerçekleştirilen testten geçtiğine dair bahse konu test merkezleri tarafından verilen belge, Bu
husus ilgili test merkezinin web sitesinden kontrol edilecektir.
7.3.7. Cihazların, manyetik alan gücü (Magnetic Field Strength), yaydığı gürültü değeri (Noise Emission),
dış etkenlere karşı korunması, sağlık, emniyet (Safety) vb. konularda uluslararası düzenlemelere uygun
olduğuna ilişkin belge, (FCC (Class B), VDE 871 ya da BSI 6527, IP 20 (IEC 529), IEC 348, EMC/EMI,
vb).
7.3.8. Cihazların, insan sağlığına ve teknik tıbbi cihazlara zararlı bir etkiye sahip olmadığına ilişkin,
teknik tıbbi cihaz (kalp pili vb.) üreticilerinden, uluslararası akredite edilmiş laboratuvarlardan veya konu
ile ilgili yetkili Kurum/Kuruluşlardan alınmış belge.
7.3.9.Cihazların, ECAC Doc. No 30'da belirtildiği şekilde, "Standart 2" ye uygun olduğuna dair
belge/beyan,
7.3.10. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.
7.3.11. Kalolog Broşür,Teknik Doküman;
7.3.1 l.l.Teknik Şartnamenin teknik hususlarını kapsayan orijinal teknik dokümanlar (kataloglar),
Söz konusu dokümanlar teklif edilen cihazla ilgili tüm detayları kapsayacaktır.
7.3.11.2. İstekli cihazlara ait broşür, prospektüs, bakım onarım ve kullanıcı kitapları, CD/DVD'leri
teklifle beraber verecektir.
7.3.12. İstekli garanti süresi içerisinde ve garanti süresi bitiminden sonraki 10 (on) yıl boyunca teklif
ettiği malzemeye ilişkin yedek malzemeyi temin edecek ve 10 yıllık süreyi içeren ayrıntılı (teknik
şartnamenin EK-6'ya göre hazırlanmış) fiyatlı yedek malzeme listesini (yüklenicinin yabancı olması
durumunda verilen fiyatlar DAT teslim olacaktır. ) teklifle birlikte sunacaktır. Kuruluşumuz malzemeyi
listede belirtilen fiyatlardan alıp almamakta serbestir. ( Yedek malzemenin satınalınması durumunda
Kuruluş sözleşme yapma, teminat alma hakkını saklı tutar.)
7.3.13. Teknik Şartnameye verilecek cevaplar;
7.3.13.1. Teknik Şartname Ek-9'da belirtilen formatta olacaktır.

7.3.13.2. İstekli tarafından kaşelenmiş, antetli sayfalar üzerine hazırlanmış olacak ve her sayfa
istekliler tarafından imzalanacaktır.
7.3.13.3. Teknik Şartnamenin bütün maddelerine sırası ile cevap verilecek, cevaplandırılmamış hiç bir
madde kalmayacaktır.
7.3.13.4. Teknik Şartnamenin Teknik Hususlar bölümüne verilecek cevaplarda, ilk önce konu ile ilgili
detaylı ve açıklayıcı bilgiler verilecek, daha sonra Teknik Dokümanların ilgili bölüm ve sayfaları mutlaka
referans olarak gösterilecektir. (Örneğin; dosya 1, bölüm 2, sayfa 4, madde 6) Ayrıca; teknik dokümanda,
referans gösterilen yer işaretlenecek ve hangi maddenin cevabı olduğu belirtilecektir.
7.3.13.5. Teknik Şartnameye verilen cevaplarda "anlaşıldı", "not edildi" gibi cevaplar verilmeyecek,
şartnamenin tüm maddeleri tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir şekilde cevaplandırılacaktır.
7.3.13.6. Gerekli ve yeterli açıklama yapılmayan, değeri belirtilmeyen veya teknik şartnameye verilen
cevaplar ile dokümanlar arasında çelişkili maddeleri olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
7.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak metal dedektörleri kabul edilecektir.
7.5. Belgelerin sunuluş şekli:
7.5.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini
vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan
hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının
aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı
suretleri de kabul edilecektir. İhaleye katılım ve yeterlilik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu
belgelerde yeralan bilgilerin EKAP üzerinden ve kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin
yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin veya belgelerde yer alan bilgilerin sunuluş şekline
ilişkin şartlar aranmaz.
7.5.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya
fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh
taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
7.5.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden en geç bir gün önce Kuruluş tarafından
"DHMİ Genel Müdürlüğünce aslı görülmüştür", "aslı kuruluşça görülmüştür" veya bu anlama gelecek
şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
7.5.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen
belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki
temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:
7.5.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde
düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi"
taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan
kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun
teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla
imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki
yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir
önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.
7.5.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya
damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu
ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.
7.5.4.3. 7.5.4.1 veya 7.5.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri
ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili
diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o
ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti
Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye
Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile
belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın
doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya
damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik
işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun
teyidi işlemi anlaşılır.
2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik
işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla
imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki
mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.
7.5.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların
sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne
uygun olarak sunulduğu kabul edilir.
7.5.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun
ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.
7.5.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.
7.5.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:
7.5.4.7.1. Resmi makamlardan alınmayan aşağıda listesi bulunan belge ve dokümanlar onay işleminden
muaf olup istekli tarafından onaylanması yeterlidir.
- Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, broşürleri, teknik doküman
- Teklif mektubu (Türkçe dışında başka bir dilde düzenlenmesi halinde değerlendirmede Türkçe olanı
dikkate alınacak olup, tercüme hatalarından ve teklif mektubunun taşıması gereken kriterlerdeki eksik ve
kusurlardan istekli sorumlu olacaktır.)
- Kişisel beyanlar ve bu beyanların Türkçe tercümeleri
- Teknik şartnameye cevaplar vb.
Yukarıda bahsi geçen belgelerin tercümeleri de tasdik işleminden muaftır.
7.5.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması
ve bu tercümelerin tasdik işlemi:
7.5.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu
tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:
7.5.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre
kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen
belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından
onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden
muaftır.

7.5.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu
tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:
7.5.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa
belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.
7.5.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması
ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.
Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki

mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin
düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından
tasdik edilmelidir.
7.5.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya
damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde
belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.
7.5.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin
tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de
"apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür
veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye
Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
7.5.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar
tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi
aranmaz.
7.5.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:
7.5.6.1. Türk Akreditasyon Kurumundan bir teyit yazısı alınmadan sunulabilen ve yabancı ülkede
düzenlenen kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi ve tercümelerinin yapılması ve bu
tercümelerin tasdiki 7.5.4 ve 7.5.5 maddelerindeki esaslara tabidir.
7.6. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartname ve eklerinde istenilen
belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin sunulması
gerekir.
7.7. Tekliflerin dili:
İsteklilerce, aşağıda belirtilen belgeler dışındaki tüm belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte
verilmesi halinde geçerlidir. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki
düzenlemeler esas alınacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas
alınır. Türkçe'ye çevrilmeden sunulabilecek belgeler:
7.7.1.1. Teknik doküman, resim, katalog vb.
7.7.1.2. Söz konusu belgeler İngilizce olarak verilebilecektir.
Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı
uygulanması
8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden
istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif
eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı
belgesini sunması zorunludur.
Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar
9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun
53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile
belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya
başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.
9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.
Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri
üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir
9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara
ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen
düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece
ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci
maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar
10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b),
(c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin
dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, Kuruluşa derhal bilgi
verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı
Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen
durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.
10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10
uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler
değerlendirme dışı bırakılır.
10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde
sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın
özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.
Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri
11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini
hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı Kuruluştan isteyemez.
Madde 12 - İhale dokümanında açıklama yapılması
12.1. İhale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden 10 gün
öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri
değerlendirmeye alınmaz.
12.2. Açıklama talebinin Kuruluşça uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, doküman alanların
tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. Kuruluşun bu yazılı açıklaması, ihale
tarihinden en az 5 gün önce tüm istekli olabilecekler ve isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak
şekilde yapılır. Açıklamada, sorular ve Kuruluşun ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde
bulunanın kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale dokümanı
alanlara doküman ile birlikte verilir.
12.3. Kuruluş tarafından bildirimler faks ile yapılabilir. Faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi
tebliğ tarihi sayılır.
Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması
13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması
zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz
sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını etkileyebilecek maddi
veya teknik hatalar veya eksikliklerin Kuruluşça tespit edilmesi ya da Kuruluşa yazılı olarak bildirilmesi
halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere
ilişkin zeyilname, ihale tarihinden en az 5 gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde
doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.
Ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda bulunması halinde ise
ihale sürecine devam edilebilmesi DHMİ İhale yönetmeliğinin 24 ncü maddesine göre düzeltme ilanı
yapılması ile mümkündür.
13.2. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde,
ihale tarihi en fazla 20 gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde; tekliflerini
vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı tanınır.
13.3. Kuruluş tarafından bildirimler faks ile yapılabilir. Faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi
tebliğ tarihi sayılır.
Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
14.1. Kuruluş tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin
yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale
saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu
aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.
14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler
açılmaksızın isteklilere iade edilir.
14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Kuruluştan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
Madde 15 - İş ortaklığı
15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.
15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün
ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve
hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak
olarak belirlenir.
15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot
ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.
15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından
önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin Kuruluşa verilmesi zorunludur.
15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine
getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.
15.6. İş ortaklığında ortaklardan birinin yabancı olması durumunda; iş ortaklığı yabancı istekli
olacağından, ortaklık yurtdışında kurulacak, akreditif iş ortaklığına açtırılacak, her türlü iş ve işlemler
kurulacak iş ortaklığının adı ile yürütülecektir.
Madde 16 - Konsorsiyum
16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
Madde 17 - Alt yükleniciler
17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü
18.1. 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, ihale üzerine
bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi
19.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
Madde 20 - Alternatif teklifler
20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.
Madde 21 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
21.1.Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi Türk Lirası (TL), Amerikan Doları(USD) ve Avrupa Para
Birimi (EURO) dur.
21.2 Yerli isteklilerce döviz cinsinden teklif verilmesi halinde, verilen tekliflerin ödemesi; sözleşme imza
tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanarak TL olarak yapılacaktır. Hiçbir
şekilde fiyat farkı ödenmez.
Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli
22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu
Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin

adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan
Kuruluşun adı ve açık adresi yazılır. Zarfın/paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak,
mühürlenir veya kaşelenir.
22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında
Kuruluşa (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve
açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.
22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale
dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Kuruluşa ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye
alınmaz.
22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, Kuruluş ve isteklilerin ilk teklif verme tarih
ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine
kadar uzatılmış sayılır.
Madde 23 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği
23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.
23.2. Teklif mektubunda;
a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren
tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,
d) Teklif mektubunun ad, soyad ve ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
zorunludur.
23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya
yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.
Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi
24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar
uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, Kuruluşun bu talebini kabul veya reddedebilir. Kuruluşun
teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.
24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici
teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.
24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.
Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler
25.1. Yüklenicinin yerli olması halinde, KDV hariç, her türlü vergi, resim, harç (karar pulu sözleşme
damga vergisi vb.) ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.
Yüklenicinin yabancı olması halinde; Talep edilmesi halinde akreditif teyitli olarak
açtırılacağından, teyit masrafı, tüm taşıma ve sigorta giderleri, gümrükleme hizmeti gideri, ordino ve
ardiye ücreti teklif fiyata dahil olup, yüklenici faturaları kendisi/temsilcisi adına düzenlettirecektir.(Malın
ithaline ilişkin gerekli izinler ve Gümrük Müdürlüğüne İthalat için ödenmesi gereken vergi, resim ve
harçlar, oluşması halinde KDV de DHMİ sorumluluğundadır.)
31.07.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 5228 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer
Vergisi Kanununun 13. maddesine eklenen ve 01.08.2004 tarihinden geçerli olan (e) bendinde yer alan;
"
Limanlar ve Hava Meydanlarının inşaası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan
veya yaptıran mükelleflerin, bu işe ilişkin mal teslim ve inşaat taahhüt işleri Katma Değer Vergisinden
istisnadır." Hükmüne amir olup;
Yüklenicinin yerli olması durumunda sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında
doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde ödenmeyecektir.

Yüklenicinin yabancı olması halinde de malın gümrükleme aşamasında doğacak KDV için
İSTİSNA belgesinden yararlanılacaktır.
Malın istisna kapsamında yer almaması durumunda 25.3.maddesi uygulanacaktır.
25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin
oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir.
Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV)
ilgili mevzuatı çerçevesinde Kuruluş tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
Madde 26 - Geçici teminat
26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi
değerlendirme dışı bırakılır.
26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin
uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı
tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere
taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması
durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya
konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına
karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.
26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,
25/03/2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
26.4.Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını
sağlamadığı gerekçesiyle Kuruluş tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.
26.5.Teklif hangi para birimi üzerinden verildiyse teminatta o para birimi üzerinden verilecektir.
Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler
27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:
a) Tedavüldeki Türk Parası,
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen
belgeler.
27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden
nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat
olarak kabul edilir.
27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların
düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi
kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat
mektupları da teminat olarak kabul edilir.
27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu
tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara
aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.
27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, Kuruluşça alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir
konulamaz.
Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri
28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde Kuruluşa sunulur.
28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların DHMİ Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı/
Kuruluşun Göstereceği Banka hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması
gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi:
29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait
teminat mektupları Kuruluşça muhafaza edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.
29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi
imzalaması halinde iade edilir.
29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı
ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.
IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN
HUSUSLAR
Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması
30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar Kuruluşa (tekliflerin sunulacağı yere)
verilecektir.
30.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:
30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç
teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.
30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde
isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi
yapan Kuruluşun açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya
kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek
değerlendirmeye alınmaz.
30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar
önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici
teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile
geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri
açıklanarak tutanağa bağlanır.
30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler
düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.
Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi
31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı
bırakılmasına karar verilir.
31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği
bulunması halinde Kuruluşça belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu
çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate
alınarak Kuruluş tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir.
Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları
gelir kaydedilir.
31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan
belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi
itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.
31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı
usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.
31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve
tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde
aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif
cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi
32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine Kuruluş, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve
değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.
32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen
kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak
şekilde kullanılamaz.
32.3. Kuruluşun yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.
Madde 33- Aşırı düşük teklifler
İhale, Kanunun 38. maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi
İhale komisyonu kararı üzerine Kuruluş, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte
serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum gerekçesi ile bütün isteklilere derhal bildirilir. Kuruluş
bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
35.1.Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.
35.2.Tekliflerin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif olması
35.2.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da
birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;
1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,
2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren
belgedeki belge tutarına, göre belirlenecektir.
35.2.2. Yabancı para birimi cinsinden verilen tekliflerin değerlendirilmesi, teklif edilen bedellerin ihale
tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan TC Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden TL ye çevrilerek
değerlendirme yapılacaktır.
Madde 36 - İhalenin karara bağlanması
36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı
teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.
36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin
onayına sunar.
Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali
37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa
ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı
Kamu İhale Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.
37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.
37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç on gün içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini
açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz
sayılır.
Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi
38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylanmasını müteakip sonuç, ihale üzerinde
bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alman ihale
komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri
belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.
Madde 39 - Sözleşmeye davet
1) İhale sonuç bildirimi ve sözleşmeye davetin yapılması üzerine;
a) İhale üzerinde kalan isteklinin idari şartnamedeki düzenlemeye göre teklif aşamasında taahhüt edilen
ve ihale tarihi itibarı ile taahhüt edilen durumda olduğunu tevsik eden belgeler ile kesin teminatını 15 gün
içinde vermek sureti ile sözleşme imzalanır. İhale üzerinde kalan isteklinin yabancı istekli olması
durumunda bu süreye 15 gün ilave edilir.
b) İhale üzerinde kalan isteklinin idari şartnamedeki düzenlemeye göre teklif aşamasında taahhüt edilen
ve ihale tarihi itibarı ile bu durumda olmadığını tevsik eden belgeler ile kesin teminatını vermemesi ya da
sözleşme imzalamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince
uygun görülmesi kaydıyla, ikinci teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.
c) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan istekli yasal yükümlülüklerini yerine getirerek
sözleşme imzalamak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin
geçici teminatı gelir kaydedilerek 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, bu
fıkranın (a) bendi uyarınca taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere Kuruluşa sunulan belgelerin
taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı
gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.
(2) İhale üzerinde kalan isteklinin, istenilen belgeleri süresi içinde teslim etmesi esas olup, Kuruluşta
geçen süre bu süreye dahil değildir.
(3) İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanamamasına yönelik düzenlemeler 4734 sayılı Kanun
ve ikincil mevzuatında belirtilen usul ve esaslara göre belirlenir ve uygulanır.
Madde 40 - Kesin teminat
40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'sı oranında
kesin teminat alınır.
40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı
ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın,
ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun
kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş
deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki
hissesi oranında verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi
zorunludur.
Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on beş gün
(yabancı istekli olması durumunda otuz gün) içinde ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair
belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak
zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.
41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun
10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda
olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.
41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin
dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair
belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin,
isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün
olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi
isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin

Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit
ettirilecektir.
41.4. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması
durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri
uygulanır. Ancak4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik
etmek üzere Kuruluşa sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici
teminatı gelir kaydedilmekle birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez.
Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim
42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle
sözleşme imzalanabilir.
42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde
belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.
42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini
izleyen on beş gün (yabancı yüklenici olması durumunda otuz gün) içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı
Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine
getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade
edilecektir.
42.4. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi
imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci
maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına
alınan durumu tevsik etmek üzere Kuruluşa sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar
içermesi halinde geçici teminat gelir kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez.
42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda,
ihale iptal edilir.
Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu
43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734
sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş
gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden
vazgeçebilir.
43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş
giderleri isteyebilir.
Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması
44.1.Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı
olup olmadığı teyit edilecektir.
44.2. Kuruluş tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale
yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin Kuruluşça onaylı bir örneği yükleniciye verilir.
Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı
kadar sözleşme nüshası düzenlenir.
44.3. Yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve
sözleşmenin Kuruluşça onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla
nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.
44.4.Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri
yükleniciye aittir.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR
Madde 45- Fiyat farkı
45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır.
Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar
46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.
a) Ödeme yeri ve şartları
b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı
c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi
ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
e) Cezalar ve sözleşmenin feshi
f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli
Madde 47- Diğer hususlar
47.1.Sözleşme aşamasında verilecek belgeler
İstekliler malın imalat süresi, montaj süresi ve nakliye süreleri ile eğitim süreleri vs. gösteren iş
programı.
47.2. Teklifi oluşturan tüm belgelerin (Yeterlik Kriterleri dâhil) bir dizin oluşturacak şekilde
numaralandırılması ve numaralara göre düzenlenmiş "içindekiler"le birlikte sunulması gerekmektedir.
47.3. Mal alımları uygulama yönetmeliğinin "Yerli İstekli" başlıklı 5 inci maddesinin üçüncü bendi:
"Ortak girişimlerin yerli istekli sayılması için, ortak girişimi oluşturan ortakların her birinin yerli istekli
olması zorunludur." hükmüne amirdir. Ortak girişim olarak ihaleye katılınması durumunda bu hususun
dikkate alınması gerekmektedir.

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
30 ADET KAPI TİPİ METAL DEDEKTÖRÜ TEMİNİ VE TESİSİ İŞİNE AİT
BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI
Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
1.1. Bu sözleşme, bir tarafta
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) (bundan sonra Kuruluş olarak anılacaktır) ile diğer tarafta
(bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar
dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. Kuruluşun
a) Adı
: DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)
b)+Adresi: Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32 06560
Yenimahalle/ANKARA
c) Telefon numarası: +90 (312) 204 2000-204 2340-204 2341-204 2348- 204 2626-204 2878
ç) Faks numarası:
+90 (312) 212 81 58
2.2. Yüklenicinin;
2.2.1 Yerli Olması durumunda;
a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı:
b) T.C. Kimlik No:
c) Vergi Kimlik No:
ç) Yüklenicinin adresi:
d) Telefon numarası:
e) Bildirime/Tebligata esas faks numarası:
f) Bildirime/Tebligata esas posta adresi (varsa):
2.2.2. Yüklenicinin Yabancı olması durumunda;
a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı:
b) Vergi Numarası

:

c) Adresi

:

ç)Telefon/Faks/NO.su)

:

d) Tebligata Esas Adresi

: Temsilci Firma

Olup,

i) Adresi:
ii)Telefon/faks/ no.su:
2.3. Her iki taraf 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul
etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son
bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, faksla da bildirim
yapabilirler.
Madde 3 - Sözleşmenin dili
3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4 - Tanımlar
4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; DHMİ Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinde belirtilen
tanımlar esas alınır. Burada tanımı bulunmayan kavramlar için ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal

Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan
tanımlar geçerlidir.
Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı
5.1. Sözleşmenin konusu; Kuruluşun ihtiyacı olan ve teknik özellikleri teknik şartnamede
düzenlenen 30 adet Kapı Tipi Metal Dedektörünün ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen
şartlar dâhilinde Yüklenici tarafından temini ve Kuruluşa teslimi işidir.
Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli
6.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, Kuruluşça hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş
kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan tutarların toplamı olan
(Y
) bedel üzerinden akdedilmiştir.
Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde
Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.
Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil giderler
7.1. Sözleşme bedeline dâhil olan vergi, resim ve harçlar
7.1.1.Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ( İlave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar
dahil) tüm masraflar (sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar
/sözleşme damga vergisi, karar pulu ve benzeri) sözleşme bedeline dahildir. ( Yabancı yükleniciler
için; Malın fiili ithali aşamasında oluşan vergiler hariç )
7.1.2. 31.07.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5228 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Katma
Değer Vergisi Kanununun 13. maddesine eklenen ve 01.08.2004 tarihinden geçerli olan (e)
bendinde yer alan; "
Limanlar ve Hava Meydanlarının inşaası, yenilenmesi ve genişletilmesi
işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükelleflerin, bu işe ilişkin mal teslim ve inşaat taahhüt
işleri Katma Değer Vergisinden istisnadır." hükmüne amir olup;
Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV)
ilgili mevzuatı çerçevesinde ödenmeyecektir.
7.1.3. Ancak, sözleşme konusu işin; istisna kapsamında yer almaması durumunda^
bedelinin
ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde Kuruluş
tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler
7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin; yüklenicinin yabancı olması durumunda,
- Akreditif açtırılması ile ilgili her türlü masraf Kuruluşa aittir. Ancak akreditifin teyitli
olarak açtırılmasının talep edilmesi halinde teyit masrafı ile yükleniciden kaynaklanacak akreditif
tadilatına ilişkin her türlü masraf yükleniciye aittir.
Yüklenicinin yerli yada yabancı olmasına bakılmaksızın;
- Kabule kadar yüklenicinin hatasından kaynaklanan eksik, arıza ve hasar her türlü masrafı (gümrük
vergileri navlun sigorta ve benzeri) kendisine ait olmak üzere yüklenici tarafından giderilecektir.
- İşin kabule hazır hale getirilmesine (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) kadar
tüm taşıma ve sigorta giderleri, gümrükleme hizmeti gideri, eğitim bedeli ile ordino ve ardiye ücreti
sözleşme bedeline dahildir.
Madde 8 - Sözleşmenin ekleri
8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup Kuruluşu ve Yükleniciyi bağlar.
Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki
veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
1) İdari şartname
2) Teknik şartname
3) Sözleşme tasarısı
4) Yazılı açıklamalar ve zeyilname (varsa)
5) Ticari Şartlara Ait Özet Tablo

8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
Madde 9 - Sözleşmenin süresi
9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 1275 gündür.
Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı
10.1. İşin yapılma / Malın Teslim Edilme Yeri/Yerleri:
10.1.1. Sözleşme kapsamı malzeme teknik şartnamenin Ek-7'de belirtilen tahsis yerlerine kabule
hazır hale getirilmiş olarak teslim edilecektir. (Teslimat aşamasında Kuruluşumuzun talebi
doğrultusunda cihazların tahsis yerlerinde değişiklik yapılabilir.)
10.2. İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip Kuruluş tarafından yüklenicinin
kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak tebligatın tarihi işe başlama tarihidir.
İş Bitim Tarihi: Yüklenici kabule hazır olduğunda bu durumu bir yazı ile Kuruluşa
bildirecektir. Bu tarih iş bitim tarihi olarak alınacaktır.
10.3. Teslim Şekli: Sözleşme kapsamı tüm malzeme işe başlama tarihinden itibaren azami 180
takvim günü içerisinde tek partide teslim edilecektir.(teklifdeki sürenin daha kısa olması halinde bu
süre dikkate alınacaktır)
10.4. Yüklenicinin yabancı olması halinde Teslimat Programı:
"TERMİNALDE TESLİM/DELIVERED AT TERMINAL(DAT)" esasları uygulanacaktır.
Açılan akreditif kapsamındaki malzeme; tek partide sevk edilecektir.
Ordino bedelinin ödenerek ordinonun alınması, gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi ve
ardiye ücretinin ödenmesi yükleniciye ait olup, yüklenici faturaları kendisi/temsilcisi adına
düzenlettirecektir.
Yüklenici ithal için gerekli izinleri DHMİ adına alacak, Bu izinlerin alınması sırasında
oluşacak bedelleri ödenecektir.
İthal için gerekli izin başvurularında DHMİ'nin başvurusunun zorunlu olduğu hallerde ise DHMİ
izin belgelerini temin edecektir.
DHMİ gümrükleme hizmeti için yüklenici tarafından talep edilecek yetki ve izin belgelerini,
sevk vesaikinin Bankadan alınmasını müteakip en geç 3 iş günü içinde hazırlayarak yükleniciye
verecektir. (Yüklenicinin vesaiki beklememesi durumunda da hertürlü sorumluluk (maddi
sorumluluk ve masraflarda dahil) yükleniciye ait olmak üzere yetki belgeleri verilebilecektir.)
Gümrük Müdürlüklerine İthalat için ödenmesi gereken vergi resim ve harçlar kuruluşumuz
sorumluluğundadır. Yüklenici, gümrükleme işlemleri sırasında yetki verilen Gümrük Müşavirliği
tarafından doldurulan Gümrük Giriş Beyannamesini; tescil edilmeden önce DHMİ'ye kontrol
amacıyla sunacak ve Kuruluşun onayını aldıktan sonra Giriş Beyannamesi muayene memuru
tarafından kapatılacaktır. ( Bu işlemin yerine getirilmemesi durumunda sonucundan doğacak
hertürlü sorumluluk (maddi sorumluluk ve masraflar dahil) yükleniciye ait olacaktır.) Yüklenici
Gümrük mal saymanlığına ödenecek bedeli, gümrük beyannamesinin bir suretini de ekleyerek yazılı
olarak kuruluşumuza bildirecektir. Kuruluşumuz bu vergi, resim ve harçları ödemek için
yüklenicinin bildirim tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde bir eleman görevlendirecektir.
Ancak yüklenici bu bedelleri ödeyip fili ithali gerçekleştirebilir.
Akreditif kapsamındaki malzemenin fiili ithali Ankara/İstanbul G ü m r ü k Müdürlüklerinden

yapılacaktır.
Yüklenici ihale konusu malı ithal ederek geçici kabule hazır hale getirilmesine kadar geçecek
sürede, ihale konusu mal ve mal ile ilgili gerekli tüm cihaz ve kullanılması gerekli diğer malzeme
ve
ekipmanlarının
ambalajlanmalarından,
yüklenmelerinden,
taşınmalarından,
teslim
alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır.
- Yüklenici geçici kabule hazır olduğunda bu durumu bir yazı ile Kuruluşa bildirecektir. Bu tarih
iş bitim tarihi olarak alınacaktır.
-Geçici kabule kadar yüklenicinin hatasından kaynaklanan eksik, arızalı ve hasarlı mallara ilişkin
her türlü masraf yüklenici tarafından karşılanacaktır.

- Geçici kabulün yapılmasını müteakip 12 ay sonra yüklenici kesin kabul için Kuruluşa
başvuracaktır.
- Kesin Kabul tarihinden 2(iki) yıl sonra yüklenicinin garanti süresi sona erer.
10.5. Teslim programında değişiklik
10.5.1.Yüklenici, Kuruluşça onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu
hallerde Kuruluşun uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. Kuruluşça
onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden
başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.
10.5.2. Teslimat aşamasında Kuruluşun talebi doğrultusunda malın tahsis yerlerinde değişiklik
yapılabilecektir.
10.5.3. Havalimanlarının açılış tarihleri ya da yapılan inşaat çalışmalarının uzamasına nedeniyle,
Kuruluş, Malın teslimat tarihlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler
11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:
11.1.1. Yüklenici
(Y
) teminat olarak vermiştir.
11.1.2. kesin teminat mektubunun süresi .../.../
tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri
çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan
süre kadar yenilenir.
11.2. Ek kesin teminat:
11.2.1. İş artışı olması halinde artış tutarının %6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler
üzerinden ek kesin teminat alınır.
11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi
kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.
11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü
maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.
11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:
11.3.1. Yüklenicinin yerli olması Durumunda;
Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin
bu işten dolayı Kuruluşa herhangi bir borcunun olmadığının tespiti ve Sosyal Güvenlik kurumundan
ilişiksiz belgesinin getirilmesi üzerine garanti süresi sonunda tamamı iade edilir.
11.3.2. Yüklenicinin Yabancı olması durumunda;
Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin
bu işten dolayı Kuruluşa herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra garanti süresinin
sonunda iade edilir.
11.3.3. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle Kuruluşa ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan
borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine
kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar
paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.
11.3.4. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu
malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde
Kuruluşun yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları
hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin
bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.
11.3.5. Her ne suretle olursa olsun, Kuruluşça alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir
konulamaz.
11.3.6. Gelir/İrat kaydedilen teminat yüklenicinin borçlarına mahsup edilemez.
Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları
12.1. Ödeme Yeri: Kuruluş tarafından Sözleşmeye ilişkin ödemeler yürürlükteki ilgili mevzuat
hükümlerine göre Banka kanalı ile DHMİ Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığınca
yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın, sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde
teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

12.2. Ödeme Koşulları ve Zamanı:
Yüklenicinin yabancı olması halinde;
Sözleşme bedeli
açtırılacaktır.

olup,

Sözleşme bedeli olan DAT

için yüklenici lehine gayri kabili rücu bir akreditif
'NIN ÖDENMESİ:

a)%40'ı uygun vesaikin muhabir bankaya ibrazında,
Uygun sevk vesaikleri;
- Fatura
- Konşimento
- Dolaşım belgesi (ATR/EUR 1 vb./ CE uygunluk Sertifikası)
- Menşei Şahadetnamesi
- Paket Listesi
- Fabrika Uygunluk Raporu
- Sigorta Poliçesi/Sertifikası
-FAT Raporu (DHMİ'ce istenmesi halinde) ndan oluşacaktır.
İstenilen vesaik firma tarafından noksansız olarak gönderilecek, aksi takdirde mal
bedeli firmaya ödenmeyecektir.
b) %50'si malzemenin geçici kabulüne müteakip DHMİ'nin talimata istinaden
c) %10'u ise kesin kabulde DHMİ'nin talimatına istinaden ödenecektir.
Yüklenicinin yerli olması halinde;
12.2.1. SÖZLEŞME BEDELİ olan
'NİN ÖDEMESİ:
Sözleşme bedelinin %90'ı, eğitimlerin yapılıp, malın geçici kabulünü müteakip düzenlenecek
Geçici Kabul Raporları ve yüklenici tarafından düzenlenecek faturaya istinaden,
%10'i ise kesin kabulü müteakip düzenlenecek kesin kabul raporlarına istinaden ödenecektir.
Döviz cinsinden verilen tekliflerin ödemeleri; Sözleşme tarihindeki T.C. Merkez Bankası
Döviz Alış Kuru üzerinden hesaplanarak Türk Lirası (TL) olarak yapılacaktır. Hiçbir şekilde fiyat
farkı ödenmez.
Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı
13.1. Avans verilmeyecektir.
Madde 14 - Fiyat Farkı
14.1. Fiyat farkı verilmeyecektir.
Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar
15.1. Alt yüklenici çalıştırılmayacaktır.
Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri
16.1.Yüklenicinin genel yükümlülükleri
16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme
ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve
oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder.
Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve
montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve
personeli sağlamak zorundadır. Kuruluşun uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede
belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, Kuruluşun ve/veya üçüncü şahısların bir zarara
uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük,
yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu
yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya
Kuruluş personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen
zarar ve ziyanın Kuruluşça tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından
kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin Kuruluş alacağını
karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı
paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. Kuruluş alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği
durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.
16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların Kuruluşa teslimine kadar korunmasından sorumludur.
Yüklenici, malın Kuruluşa tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın,
hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya
tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.
16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine
ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.
16.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri
16.2.1. Montaj gerektiren mal alımlarında; Yüklenicinin montaja ilişkin yaptığı hazırlıklar ve aldığı
önlemlerin yeterli olup olmadığı Kuruluşça değerlendirilir. Yapılan hazırlıklar veya alınan
önlemlerin yeterli olmadığının tespit edilmesi durumunda Yükleniciden ilave hazırlıklar yapması
veya önlemler alması istenilir.
16.2.2. Yüklenici, montaj ve diğer işler için gerekli olan tüm elektrik, su, gaz tesis ve bağlantılarını
kullanması sırasında ortaya çıkacak olası zararları tazminle yükümlüdür.
16.2.3. Yüklenici, montaj sırasında aynı mekan içerisinde çalışmakta olan Kuruluş personeli
ve/veya diğer yüklenicilerin personeli ile uyumlu çalışmak zorundadır.
16.3. İş programı
16.3.1. Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak teslim ve
montaj işlemini gerçekleştirecektir. Ancak, Kuruluşça yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi
durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni
programa uygun olarak iş saatlerini Kuruluşun talebi doğrultusunda değiştirecektir. Ancak, Kuruluş
tarafındanb yapılan değişiklik, iş programının uzamasına sebep olmamalıdır.
16.3.2. Yüklenici, bir aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde üç nüsha
faaliyet raporu hazırlayarak Kuruluşa sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine
kadar devam edecektir. Her raporda;
a) Teslimi gerçekleştirilen mal miktarları, işin aşaması ve alt yükleniciler tarafından yapılan işlerin
aşamaları,
b) Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler,
c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler,
ç) İşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları, teslim programı ile fiili ilerlemenin
karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak tedbirler,
d) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar,
e) Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemeye ilişkin sertifikalar,
ile Kuruluşça talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır.
16.4. Güvenlik önlemleri
16.4.1.Yüklenici;
İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,
İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,
İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi
ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,
Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal
güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak, zorundadır.
16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle Kuruluşun ve/veya üçüncü şahısların
bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları
16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen
standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.
16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda,
Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine
ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin
defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.
16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne
şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, Kuruluş tarafından
yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.
16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu
personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri Kuruluşa vermek zorundadır.
16.6. Malların taşınması
16.6.1.Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından,
yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve
korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü
hasardan Yüklenici sorumludur.
16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar
görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması
esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli
izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının
kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından
karşılanır.
16.7 Garanti ve bakım, onarım
16.7.1. Garanti:
Teknik Şartnemenin 9. "Garanti " başlığındaki maddeler saklı kalmak kaydıyla;
Yüklenici tarafından teslim edilecek malzemenin kesin kabulünden sonra asgari 2 (iki) yıl garanti
süresi olacaktır. Yüklenici bu malzemeye ait garanti belgelerini Kuruluş adına düzenletmek ve
orijinal nüshalarını Kuruluşa teslim etmekle mükelleftir. Alınan malzemeye ilişkin Kuruluş adına
garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici garantiye ilişkin
taahhütleri içeren bir belgeyi Kuruluşa sunmak zorundadır. Garanti kapsamındaki malzemede
sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya
kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından
yerine getirilmemesi halinde Kuruluş, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri
Yüklenicinin alacağından keserek veya teminatını paraya çevirerek tahsil eder.
Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçen sürede de garanti şartları geçerli olacaktır.
16.7.1.1. Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
16.7.1.2. Malın Kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren, kullanım hataları dışında yukarıda
belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın 3'ten fazla
tekrarlanması veya farklı arızaların 6'dan fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi
içerisinde farklı arızaların toplamının 9'dan fazla olması ve bu arızaların maldan yararlanamama
sonucunu ortaya çıkarması durumunda, yüklenici malı değiştirmekle yükümlüdür. Ancak, malın
birden fazla üniteden oluşması halinde yüklenici, sadece arızanın meydana geldiği ünite veya
üniteleri değiştirmekle yükümlüdür.
16.7.1.3. Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım
yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle
malda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumludur. Yüklenicinin bakım ve
onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkansız
hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin
etmekle yükümlü olacaktır.

Madde 17 - Eğitim
17.1. Bu iş için Yüklenici, Teknik Şartnamenin 5."Eğitim" maddesi hükümlerine göre eğitim
verecektir.
17.2. Eğitim ücreti sözleşme bedeline dahildir.
Madde 18 - Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon
18.1. Teknik Şartnamenin 7. "Dokümantasyon" maddesinde belirtilen şartlar dahilinde
Dokümantasyon verilecektir.
Madde 19 - Yeni model
19.1. Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme
imkanının mevcut olması halinde; mevcut teknik şartnameye uygun olması, bu değişiklik sebebiyle
fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve Kuruluş ile Yüklenicinin mutabakatı halinde,
alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir.
Madde 20 - Ambalajlama
20.1. Sözleşme konusu mal, orijinal ambalajında teslim edilecektir.
20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından
karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.
20.3. Ayrıca ambalaj üzerine DHMİ markası, ambalaj numarası, daralı ve net ağırlığı, hacim,
gerektiği takdirde "KIRILACAK E Ş Y A " ibaresi yazılacak ve YUKARI - AŞAĞI ( t i ) işareti
konulacak, ambalajın içine ve dışına malzemenin sıra numarası, miktar ve cinsini gösteren birer
suret koli listesi konulacaktır. Ayrıca sevk edilen malzemenin sandık numarası ile her sandıkta
mevcut malzemenin seri numarası, modeli cins ve miktarını gösterir koli listesinden bir suret
kuruluşa gönderilecektir.
Madde 21 - Reklam yasağı
21.1. Yüklenici, Kuruluş tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili
olarak Kuruluşun adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.
Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları
22.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların
herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini
ödeyecektir.
22.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili
mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir
hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve
mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda Kuruluştan herhangi bir talepte bulunamaz.
Buna rağmen Kuruluş hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak
kaydıyla Yükleniciye rücu eder. Kuruluşun talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce,
üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya
ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, Kuruluşa tam olarak bildirmek ve
belgelendirmek zorundadır.
22.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki
hakların lisanslarını Kuruluş adına temin edecektir.
22.4. Sözleşme konusu malın Kuruluş tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı
model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz
etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai
mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

\

Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması
23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve Kuruluş ile yüklenicinin
karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik
yapılabilir:
a)Malın montaj veya teslim yeri.
b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun
olarak ödeme şartları.
23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme
düzenlenemez.
Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;
a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün
olmaması, şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme
bedelinin % 20'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler
çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.
24.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış
yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme
bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine
getirmesi zorunludur.
24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş
eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle
tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici
kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı
arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.
Madde 25 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
25.1.1. Mücbir sebepler:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı
verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin Kuruluşa yazılı
olarak bildirimde bulunması,
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
zorunludur.
25.2. Kuruluştan kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller
25.2.1. Kuruluşun sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın,
öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan
gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması
ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici
sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen
süre kadar uzatılır.
25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim
programını en geç beş iş günü içinde Kuruluşa bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya
tamamı için uzatılır.
Madde 26 - Sigorta
26.1. Malın kabulüne kadar geçen süreler içindeki her türlü sigorta yükleniciye aittir.
26.2. Yüklenici, sigorta poliçelerini teslim programına uygun olarak İdareye vermek zorundadır.
Aksi halde yükleniciye ödeme yapılmaz. Sözleşmenin feshi veya tasfiyesi halinde bu sigortalar, iş
yeni Yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk
Yüklenici tarafından karşılanır. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye tarihinden başlamak üzere doksan
günü geçemez.
Madde 27 - Kuruluşun yükümlülükleri
27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi
27.1.1. Kuruluş, sözleşmenin imzalanmasından sonra işe başlama yazısı ile malın montajının
yapılacağı yeri Yüklenicinin kullanımına hazır hale getirir. İşyerinin teslimi sırasında taraflarca
işyerinin hali hazır durumunu gösteren bir tutanak düzenlenir.
27.1.2. Kuruluş, Yükleniciye ek mali yük getirmemesi kaydıyla malın montajının yapılacağı yeri
her zaman değiştirebilir. Yüklenicinin montaj yerinin değişikliğine yönelik talebinin ise Kuruluş
tarafından uygun görülmesi zorunludur.
27.1.3. İşyeri değişikliği ve malın teslim veya montajının yapılacağı yerin Yükleniciye geç teslimi
gibi nedenlerle işin süresinde bitmeyeceğinin anlaşılması durumunda, işin bir kısmına veya
tamamına ilişkin süre, yeteri kadar uzatılır.
27.1.4. Kuruluş tarafından, montajda kullanılacak malzeme ve araçların konulacağı yerler ile
yüklenici personelinin çalışacağı yerler için Yükleniciden bir ücret alınmaz.
27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi
27.2.1. Kuruluş, malın cinsi ve niteliği gereği montaj sırasında ihtiyaç duyulacak plan ve projeleri
Yükleniciye tutanakla teslim eder. Yüklenici masraflarını karşılamak kaydıyla söz konusu
belgelerden birden fazla nüsha isteme hakkına sahiptir.
27.2.2. Yüklenici; montaj projelerinin ve/veya teknik belgelerin ve montaj veya teslim için
gösterilen yerin, sözleşmenin ifasına engel teşkil edecek nitelikte olduğunu veya teknik açıdan
yetersiz olduğunu ileri sürerse, bu husustaki görüşlerini, talimat veya belgelerin teslim tarihinden
başlayarak beş iş günü içinde Kuruluşa yazı ile bildirmek zorundadır.
27.3. İzinler ve ruhsatlar
27.3.1. Sözleşme konusu malların teslim ve/veya montajı için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan
Kuruluşun yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda Yükleniciye gerekli yardımların
yapılması Kuruluşun yükümlülüğü altındadır.
27.4. Kuruluşun personeli
27.4.1. Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve ihale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla;
malların teslimi, montajı, işletmeye alınması ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için Yüklenicinin
Kuruluşun personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekirse Kuruluş; Yüklenicinin
personeline gerekli yardımda bulunur ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını,
çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini Yükleniciye yazılı olarak bildirir.
Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler
28.1. Kuruluş ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı
yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir
izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması
gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.
28.2. Kuruluş veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin
tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa
bağlar.

Madde 29 - Yüklenicinin vekili

29.1. Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken Kuruluşun onayı
ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra
Kuruluşun uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki
belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını Kuruluşa
bildirmekle yükümlüdür.
29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, Kuruluşun
yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.
Madde 30 - Denetim, muayene ve kabul işlemleri
30.1. Sözleşme ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul
İşlemlerine Dair Yönetmelik çerçevesinde ve sözleşme konusu malın sevk usul esaslarına ilişkin
vesaiklerin tespiti ve mutabakatını teminen biri İdari personel olmak üzere bir heyet tarafından
teknik şartnamenin 6. Ara denetim maddesine göre ara denetim ile Teknik şartnamenin 8.
Muayene ve Kabul işlemleri maddesi esaslarına göre muayenesi yapılacaktır.
30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda;
Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine
Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.
Madde 31 - Sözleşmenin devir şartları
31.1. Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak,
devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği
yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı
yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya
devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir
alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve
26 ncı madde hükümleri uygulanır.
31.2. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesi üzerine devir sözleşmesi imzalanmadan önce,
sözleşmeyi devralan Yüklenici, sözleşme bedelinin % 6'sı oranında kesin teminatı Kuruluşa vermek
zorundadır. Bu durumda Kuruluş, devredenden almış olduğu kesin teminatı, devir sözleşmesinin
imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade eder.
Madde 32 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler
32.1. Yüklenici, teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere
uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, Kuruluşun talimatı ile belirlenen süre
içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu
sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.
Madde 33 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi
33.1. Kuruluş tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin,
sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 90 (doksan) gün
süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.
33.2. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her
takvim günü için sözleşme bedelinin %0,1 (bindebir)'i oranında gecikme cezası uygulanır.
33.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak
ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan
karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir. Yüklenicinin cezayı ödemek istemesi
durumunda ödemelerden / teminatından herhangi bir kesinti yapılmadan yükleniciden ceza tutarı
tahsil edilir.
33.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca
protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve
sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.
33.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde
sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto

çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme
feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
33.6. Kuruluşa süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için Kuruluş tarafından
yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim
edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile
değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak
verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve
eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.
33.7.1 İhale konusu malda, geçici kabul ile kesin kabul arasındaki süreçte ve garanti süresi
içerisinde meydana gelebilecek arızalar,
33.7.1.1 Arıza bildirim tarih ve saatinden itibaren en geç 48 saat içerisinde yüklenici tarafından
arızaya müdahale edilmediği takdirde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,05
(onbindebeş) oranında gecikme cezası uygulanır.
33.7.1.2. Arıza giderme süresi; yüklenicinin arızaya müdahale tarihinden itibaren her bir ihale
konusu mal için en fazla 10 (on) gündür. Bu sürenin aşılması durumunda, ilgili cihazın garantisi
ll'nci günden itibaren geçecek süre kadar uzatılır ve l l ' n c i gün dahil olmak üzere; cihazın
çalışmasını engelleyen arızalarda, günlük gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin
onbindebeş'i oranında, cihazın çalışmasını engellemeyen durumlarda ise gecikilen her takvim günü
için sözleşme bedelinin onbindeüç'ü oranında gecikme cezası uygulanır.
33.7.2. İhale konusu malda periyodik bakımları yapma süresi (Koruyucu bakımlar dahil, günlük ve
haftalık bakımlar hariç), bakım kitapçığında belirtilen süreler esas alınmak kaydıyla periyodik bakımın
yapılması gereken tarihten itibaren her bir ihale konusu mal için en fazla 10 (on) gündür. Bu sürenin
aşılması durumunda, ilgili cihazın garantisi ll'nci günden itibaren geçecek süre kadar uzatılır ve ll'nci
gün dâhil olmak üzere Cihazın çalışmasını engelleyen durumlarda günlük sözleşme bedelinin
onbindebeşi oranında, Cihazın çalışmasını engellemeyen durumlarda ise günlük, sözleşme bedelinin
onbindeüç oranında gecikme cezası uygulanır.
33.7.3.İhale konusu malın kesin kabulüne engel bir durum görüldüğü takdirde, bir tutanak ile söz
konusu durum tespit edilecek ve yükleniciye eksik ve kusurların giderilmesi için, 20 günden az
olmamak üzere bir süre tanınacaktır. Yüklenici verilen bu süre içerisinde eksik ve kusurları
giderecek, geçen süre garanti süresine eklenecek ve bu süre için günlük gecikilen her takvim günü
için sözleşme bedelinin onbindebeş'i oranında gecikme cezasını Kuruluşa ödeyecektir.
-Yukarıda bahsi geçen süreler yükleniciye, yazılı tebliğ tarihinden itibaren başlar.
-Geçici / kabul kesin kabul yada Garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarda onarımı
yurtdışında yapılacak malzeme için süre;
Yetki evraklarının yükleniciye teslimi ile başlayacak. Özet Beyan tarihi ile son bulacaktır.
Yüklenici arıza bildirim tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde yetki yazılarını talep edecektir.
Ancak bu sürenin aşılması halinde, arızanın yükleniciye bildirim tarihi, arıza giderim süresinin
başlangıç tarihi olarak alınacaktır.
- Kuruluştan kaynaklanan gecikmeler için ceza tahakkuk ettirilmeyecektir.
- Kesilecek toplam ceza hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz.
Madde 34 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi
34.1. Kuruluşun sözleşmeyi feshetmesi
34.1.1. Kuruluş, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine
getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen
maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, Kuruluşun bu sözleşmede
belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde
sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde, ayrıca protesto

çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme
feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
34.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi
34.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde
bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya
da kararlar ile birlikte yazılı olarak Kuruluşa bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek
kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek
hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
34.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih
34.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda
bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu
yararı bulunması kaydıyla;
a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin
bulunmaması,
b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte
olmaması,
hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve
bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında
4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve
varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak
suretiyle de tahsil edilebilir.
34.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi
34.4.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin
hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
Madde 35 - Fesih tarihinin belirlenmesi
35.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin Kuruluşa intikali,
anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20
nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin
tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde Kuruluş
tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.
35.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde,
kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar endekse
göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki
fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde,
alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş
miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir
kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
35.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde,
Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır.
Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle Kuruluşun uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.
İdare fesih işleminden sonra işi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale
etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir
hak iddiasında bulunamaz.
Madde 36 - Fesih halinde yapılacak işlemler
36.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili
mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu
işi Kuruluşun işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. Kuruluş tarafından kendisine
verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri,

Kuruluşun talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin
korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında Kuruluşun vermiş olduğu talimatları
derhal yerine getirir. Kuruluşun, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye
tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir
hak iddia edemez.
36.2. Kuruluş, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği
zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak
üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, Kuruluşa ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare
söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar
Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.
36.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını,
hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken
değerleri tespit eder.
36.4. İdare, hata ve eksikler bulunan işte, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar
belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.
36.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.
36.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:
a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,
b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek,
c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,
gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
Madde 37 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi
37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve Kuruluşun
işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen
mallarını Kuruluşun izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip,
sonuçlandırmak zorundadır.
Madde 38 - Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkumiyeti
38.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya
mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.
38.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı,
tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun
ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.
Madde 39 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk
39.1. Kuruluş, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine
uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/işte gizli ayıpların olması halinde, malın teknik
şartnameye uygun başkan bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale
getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin Kuruluş tarafından kabul edilmesi veya işin üretim
aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş
olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
39.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya
malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale
getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri
almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından
kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların
piyasaya arz edilen yeni modellerlerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından
uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme
yapılmaz.

Madde 40 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu
40.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı
Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki
ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması
yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir
cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.
Madde 41 - Anlaşmazlıkların çözümü
41.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde
Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 42 - Hüküm bulunmayan haller
42.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve
4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu
hükümleri uygulanır.
43. Yürürlük
43.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 44 - Sözleşmenin imzalanması
44.1. Bu sözleşme 44 maddeden ibaret olup, Kuruluş ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup
anlaşıldıktan sonra
.../
/
Tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca
Kuruluş, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun Kuruluşça onaylı suretini"
düzenleyip yükleniciye verecektir.
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BIRIM FIYAT TEKLIF MEKTUBU

DHMİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
İhale Dosya Numarası
İhalenin adı

2020/15
30 ADET KAPI TİPİ METAL DEDEKTÖRÜ TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ

Teklif sahibinin adı ve
soyadı/ ticaret unvanı
Uyruğu
TC Kimlik Numarası'
(gerçek kişi ise)
Vergi Kimlik Numarası
(...) Adresi
Telefon
numarası

ve

faks

(...)
1) Yukarıda dosya numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm
belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen
tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm
düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine
getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
2) İhale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d),
(e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin
dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik
olması halinde buna ilişkin belgeleri derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise
sözleşme imzalanmadan önce ihale tarihinde anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e)
ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat
ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak Kuruluşunuza sunacağımızı taahhüt
ediyoruz. Ayrıca ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak
sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu
tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer
alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.
3) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı]
istekli durumundayız.2
4) İhale konusu işin /tamamını/ ek cebelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını j3 her
bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç [ Teklif edilen
toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.J bedel karşılığında yerine
getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.4

Adı - SOYADİ/Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza3

1

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır
Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması öngörülen ihalede bu avantajdan yararlanmak isteyenler, "Yerli malı teklif edilmesi
lehine tanınan fiyat avantajından yararlanmak için gerekli olan yerli malı belgesi/belgeleri ekte sunulmuştur ." cümlesini ekleyecektir.
İdare tarafından yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajının tanınmadığı ihale de bu dipnota yer verilmeyecektir.
3
(Mülga:07/06/2014-29023 R.G./19. md.) Kısmi teklif verilmesine izin verilmeyen ihalede sadece "tamamım" ibaresine yer verilecektir. Kısmi
teklife açık ihalede ise istekli ihale dokümanına ve teklifine uygun ibareyi seçecektir.
4
Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde, her bir ortağın teklif verdiği kısma ilişkin teklif bedeli rakam ve yazı ile ayrı ayrı yazılacaktır. İdare,
konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmeyen ihalede bu dipnota yer vermeyecektir.
5
Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki
verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.
*Bu standart form 07/06/2014-29023 R.G./ 19.md. ile değiştirilmiştir.
2

EK- Birim Fiyat Teklif Cetveli

1/2
Birim Fiyat Teklif Mektubu

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
İhale dosya numarası: 2020/15

Sıra
No

1

A1
Mal Kaleminin Adı ve Kısa
Açıklaması

KAPI TİPİ METAL
DEDEKTÖRÜ

B2
Birimi

Miktarı

Adet

30

Teklif Edilen
Birim Fiyat
(Para birimi
belirtilerek)

Tutarı
(Para birimi
belirtilerek)

Toplam Tutar (K.D.V Hariç)
Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.
* Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.
* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak
düzenlenecektir.

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza 3

' Bu sütun İdarece hazırlanacaktır
Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.
3
Teklif vermeye yetkili kişi tarafından Ad Soyad belirtilmek suretiyle imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu
bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.
2/2
2

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU
[Muhatap İdarenin Adı]
/

/

No:
İdarenizce ihaleye çıkarılan [işin adı] işine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin adı ve
soyadı/ticaret unvanı]'nm 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek
üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici teminatın tutan].} [bankanın adı]
garanti ettiğinden, 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde; geçici
teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı
geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak
herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda
yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize
nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle
birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı] nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla
ve [bankanın adı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
Bu teminat mektubu
/
/.... 2 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize
geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz
olacaktır.

[bankanın adı]
[banka şubesinin adı] Şubesi

[banka] yetkililerinin
İsim, unvan ve imzası

NOT:

l-a)Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda,
kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife
esas para birimi Türk Lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk Lirası üzerinden
düzenlenecektir.
1-b) İdari şartnamenin "Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi" başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı
para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi
üzerinden düzenleyeceklerdir.
2- Teminat mektubunun Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna
"İşbu teminat m e k t u b u n u n tazmini halinde; mektup tutarı
[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak
tarafınıza ödenecektir." paragrafına yer verilecek, ancak, teminat mektubu yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle
birlikte, idarenin mali mevzuatı gereği ancak Türk Lirası cinsinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın
yerine "İşbu teminat m e k t u b u n u n tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru
üzerinden ödenecektir." paragrafına yer verilecektir.

1

Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.

2

İdari şartnamede belirtilen geçici teminat mektubu geçerlik tarihinden önceki bir tarih olmamak üzere istekli tarafından

belirlenecektir. (*Bu iş için teminat geçerlilik süresi;
istekli tarafından belirlenecektir.

ihale tarihi esas alınmak üzere 120 +30 günden az olmamak üzere

GEÇİCİ KEFALET SENEDİ
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)
/

/

No:
İdarenizce ihaleye çıkarılan [işin adı] işine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin
adı ve soyadı/ticaret unvanı]''mn 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümlerini yerine
getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici teminatın
1
tutarı]
[sigorta şirketinin ticaret unvanı] garanti ettiğinden, 4734 sayılı Kanun ve
ihale dokumanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya
çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve
adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve
kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal
ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme
tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [sigorta şirketinin
ticaret unvanı]'mn imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [sigorta şirketinin
ticaret unvanı ] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
Bu kefalet senedi
/
/.... 2 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize
geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz
olacaktır.

[sigorta şirketinin ticaret unvanı]
[varsa sigorta acentesinin adı]
[sigorta şirketi/acentesi] yetkililerinin
İsim, unvan ve imzası

1
2

Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.
4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre bu tarih, idari şartnamede belirtilen geçici kefalet senedi geçerlilik tarihinden önceki bir tarih
olmamak üzere istekli tarafından belirlenecektir.

Geçici Kefalet Senedi

KESİN TEMİNAT MEKTUBU
[Muhatap İdarenin Adı/
/

/

No:
Kuruluşunuzca yapılan ihale sonucunda [işin adı] işini taahhüt eden yüklenici [yüklenicinin
adı ve soyadı/ticaret unvarnj'mn 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun ile ihale dokümanı ve
sözleşme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı [kesin
3
teminatın tutan]
[bankanın adı] garanti ettiğinden, yüklenici; taahhüdünü anılan Kanunlar
ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği
taktirde,
Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve [yüklenicinin
adı] ile kuruluşunuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve
kanuni sonuçlan dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal
ve gecikmeksizin kuruluşunuza nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar
geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı] nın imza atmaya yetkili
temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu
4
teminat mektubu
/
/
tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize
geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz
olacaktır.

[bankanın adı]
[banka şubesinin adı] Ş u b e s i

[banka ] yetkililerinin

isim, unvan ve imzası

NOT:

l-a)Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda,
kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.Teklife
esas para birimi Türk Lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk Lirası üzerinden
düzenlenecektir.
1-b) İdari şartnamenin "Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi" başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı
para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi
üzerinden düzenleyeceklerdir.
2- Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna
"İşbu teminat m e k t u b u n u n tazmini halinde; mektup tutarı
fİlgili Yabancı Para Birimi] olarak
tarafınıza ödenecektir."

3

Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.

4

Bu süre, garanti süresinin dolduğu tarihten en az altı ay daha uzun bir tarih olarak belirlenecektir.

KESİN KEFALET SENEDİ
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)
/

/

No:
İdarenizce yapılan ihale sonucunda [işin adı] işini taahhüt eden yüklenici [yüklenicinin
adı ve soyadı/ticaret unvanı]lmn 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun ile ihale dokümanı
ve sözleşme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı
1
[kesin teminatın tutarı]
[sigorta şirketinin ticaret unvanı] garanti ettiğinden,
yüklenici; taahhüdünü anılan Kanunlar ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine göre
kısmen veya tamamen yerine getirmediği taktirde,
Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve
[yüklenicinin adı ve soyadı/ticaret unvanı] ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir
uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı
ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep
tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi
[sigorta şirketinin ticaret unvanı] imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve
[sigorta şirketinin ticaret unvanı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu kefalet senedi
/
I.... 2 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan
yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

[sigorta şirketinin ticaret unvanı]
[varsa sigorta acentesinin adı]
[sigorta şirketi/acentesi] yetkililerinin
İsim, unvan ve imzası

1 Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.
2 Bu süre, 4735 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre alınan mal veya yapılan iş için garanti süresi öngörülmesi halinde, garanti
süresinin dolduğu tarih, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre işin bitiş tarihi dikkate
alınarak idare tarafından belirlenen süreden daha kısa olamaz.

IŞ ORTAKLıĞı BEYANNAMESI

İhale Dosya Numarası: 2020/15
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılmış bulunan 30 Adet Kapı Tipi Metal
Dedektörü alımı işine müşterek teklif vermek ve söz konusu iş uhdemize ihale olunduğu takdirde
sözleşme akdedilerek işin ifası ve bitirilmesi amacı ile özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İhalenin
üzerimizde kalması halinde ortaklık sözleşmesi, sözleşme imzalanmadan önce noterliğe tasdik
ettirilerek Kuruluşa verilecektir. İş ortaklığımızın pilot ortağı, işin bitimine kadar [pilot ortağın adı7'
dır.
Pilot ortağın iş ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili olduğunu, vermiş olduğumuz
müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken
imza edileceğini ve akdedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak göstermiş
olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, her
birimizin akdolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve
sözleşmeden doğup da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve
müteselsilen sorumlu olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı;
aksi takdirde sözleşmenin feshi, kesin teminatın gelir kaydı hususlarında DHMİ Genel Müdürlüğünün
yetkili olacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce pilot ortak dışındaki ortaklardan
herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya
mahkum olması veya dağılması gibi durumlarda, pilot ortak ve iş ortaklığının geri kalan diğer
ortaklarının teminat da dahil işin bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi
bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

Sıra
No

Ortağın Adı ve
Soyadı/Ticaret
Unvanı

TC Kimlik Numarası (Gerçek
Kişi)/Vergi Kimlik Numarası
(Tüzel Kişi)

Ortaklık
Oranı

Adresi

1)
2)
3)

PİLOT ORTAK
İmza

ÖZEL ORTAK
İmza

ÖZEL ORTAK
İmza

ÖZEL ORTAK
İmza

ÖZEL ORTAK
İmza

İŞ BİTİRME BELGESİ
(YÜKLENİCİ)
Tarih:

1
2
3
4
5
6

7

Sayı:
İdarenin adı
İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası
İşin türü ve miktarı
Yüklenicinin adı ve soyadı veya
ticaret unvanı
TC Kimlik Numarası
Vergi Kimlik Numarası
Yüklenici iş ortaklığı ise ortaklar ve
ortaklık oranları ile bu ortaklara
ilişkin iş deneyim tutarları / Yüklenici
konsorsiyum ise ortaklar ve bu
ortaklarca geçekleştirilen iş kısımları
ile bu kısımların tutarı

8

Sözleşme tarihi

9

Sözleşme bedeli
Toplam sözleşme tutarı

9

Kesin kabul tarihi veya tarihleri

[Yüklenicinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması
halinde yazılacaktır. /
[ Yüklenicinin Türkiye 'de faaliyet gösteren kişi
olması halinde yazılacaktır. /
[İş ortaklığının ortağının adı ve soyadı/ticaret unvanı
ile iş ortaklığındaki oranı ve iş deneyim tutarı
belirtilecektir. Bu düzenleme her bir ortak için ayrı
satırda yapılacaktır, f
[Konsorsiyumun
her
bir
ortağının
adı
ve
soyadı/ticaret unvanı ve geçekleştirilen iş kısmı ve
tutarı belirtilecektir. Bu düzenleme her bir ortak için
ayrı satırda yapılacaktır. ]

[Iş artışı veya iş eksilişi olmuş ise burada gerçekleşen
sözleşme tutan belirtilecektir. Bir değişiklik olmaması
durumunda sözleşme bedeli yazılacaktır.]
[Bir sözleşme kapsamında kısmi kabul yapılıyor ise en
son teslimin kesin kabul tarihi yazılacaktır.]

Sözleşme devredilmiş ise
Sözleşme devir tarihi
10

11

Sözleşme devir tarihindeki iş tutarı
Belge düzenlenen yüklenicinin
gerçekleştirdiği iş tutarı ve oranı
BELGE TUTARI

[Belge tutarının hesaplanmasında, Mal Alımı İhaleleri
Uygulama
Yönetmeliğindeki
düzenlemeler
esas
alınacaktır. Her türlü fiyat farkları ve KDV ödemeleri
hariç tutar bulunacaktır.]

A Ç I K L A M A : [ İdare tarafından iş bitirme belgesi düzenlenen alıma ilişkin açıktama yapılmak isteniyor ise
burada yer verilecektir. Toplam sözleşme tutarında, iş artışı veya iş eksilişi sebebiyle değişiklik olmuş ise
burada belirtilecektir. ]

Adı ve SOYADI
Unvanı
İmza ve Mühür
[Belge, idare adına sözleşme yapmaya yetkili makam tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.]

ORTAKLIK DURUM BELGESİ
1. Belge Düzenleme Tarihi
:
2. Başvuru sahibi şirketin;
2.1. Ticaret Unvanı
:
2.2. Ticaret Sicil No
:
3. İş deneyimini gösteren belgesi kullanılacak ortağa ilişkin bilgiler
Ortağın Adı ve Soyadı/Ticaret
Unvanı

Ortaklık Tipi

[Gerçek kişi/Tüzel kişi]

Belgenin Düzenlendiği Tarihteki
Ortaklık Hisse oranı
[ İş deneyimini gösteren belgesi
kullanılacak olan ortağın, başvuru
sahibi şirketin yüzde elliden fazla
hissesine sahip olması zorunludur.]

Başvuruda bulunan şirkete ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda, yukarıda adı ve
soyadı/ticaret unvanı bulunan kişinin bu belgenin düzenleme tarihinden önceki bir yıl boyunca
[Başvuru sahibi şirketin ticaret unvanı yazılacaktır.]'nin
kesintisiz olarak %50'den fazla
hissesine sahip ortağı olduğu tespit edilmiştir.
Belge düzenleme tarihinden sonra ortaklık oranının % 50'ye veya % 50'nin altına
düşmesi durumunda bu belge, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde
kullanılamaz.
Düzenleyen Yetkilinin
Adı SOYADI
Görevi
İmzası ve Mührü/Kaşesi

AÇIKLAMALAR
' Bu belge, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./8. md.) serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenecektir. Bu belgenin (Ek
ibare: 12/06/2015-29384 R.G./8. md.) serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından düzenlenmesi halindel5/11/2002 tarihli ve 24937 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması
gerekmektedir.
2
Belgenin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmesi zorunludur.

Ortaklık Durum Belgesi

ORTAKLIK TESPİT BELGESİ
1. Belge Düzenleme Tarihi
:
2.Başvuru Sahibi Tüzel Kişinin;
2.1. Ticaret Unvanı
:
2.2. MERSİS Numarası
:
1

Tüzel Kişinin Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı
Tüzel Kişinin Ortakları ve Ortaklık Oranları
Pay Sahipliğine Dayanan Hakim Ortaklık
Durumunun Tescil Tarihi
Hakim Ortağa İlişkin Hakların Donması
veya Hakimiyetin Hukuka Aykırı Biçimde
Kullanılması Durumlarının Ortaya Çıkıp
Çıkmadığı 4
Şirketler
Topluluğu
İlişkisine
İlişkin
Bildirim, Tescil ve İlan Yükümlülüklerinin
Usulüne
Uygun
Biçimde
Yapılıp
5
Yapılmadığı
Başvuru sahibine ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda, yukarıda yer verilen
bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğu tespit edilmiştir.
Düzenleyen Yetkilinin 2
Adı Soyadı
Görevi
İmza ve Mühür/Kaşe
İşbu belge kapsamındaki bilgilerde ihale ve sözleşme sürecinde değişiklik olması
halinde bu durumu derhal idareye bildireceğimizi ve bu bilgilerin doğruluğunu kabul ve
taahhüt ederiz. 3
Belgeyi Kullanan Kişinin
Unvanı/Temsilcisinin Adı Soyadı
İmza/Kaşe

İş Deneyim Belgesi Sahibinin
Unvanı
İmza ve Mühür/Kaşe

1

Ortaklık tespit belgesinin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmesi zorunludur.
Ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu (yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir)
tarafından düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlendikten sonra iş deneyim belgesini kullanan kişi ve belge
sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.
3
Ortaklık tespit belgesi, ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu tarafından düzenlenecektir. Ortaklık
tespit belgesinin serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenmesi halinde Serbest Muhasebeci ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde
temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir.
4
Belgenin ticaret sicili müdürlükleri tarafından düzenlenmesi ve bu konuda tespit yapılamaması durumunda bu
kısım için meslek mensubu tarafından düzenlenmiş ek bilgi veya beyan sunulacaktır.
5
Belgenin ticaret sicili müdürlükleri tarafından düzenlenmesi ve bu konuda tespit yapılamaması durumunda bu
kısım için meslek mensubu tarafından düzenlenmiş ek bilgi veya beyan sunulacaktır."
2

Ortaklık Tespit Belgesi

(Ek tablo: 16.03.2019-30716 R.G/28. md.; yürürlük:26.03.2019)
SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE SUNULACAK BELGELERİN TEYİDİNE
İLİŞKİN TABLO*
[Teklif verilen kısım •

7

(Bu tablonun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı
ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması
gerekmektedir.)
Bu tabloda teyit bilgisi belirtilen belgeler sözleşme imzalanmadan önce ayrıca
sunulmayacaktır.
[ADA
YIN/İSTEKLİNİN/ORTAĞIN]
ADI-SOYADI/TİCARET
UNVANI
BELGE ADI

TEYİT KRİTERİ
5

TEYİT BİLGİSİ

6

TEYİT ADRESİ
7

4734 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin dördüncü fıkrasının (a)
ve
(b)
bentlerinde
belirtilen
durumlarda olunmadığına ilişkin
belge
4734 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin dördüncü fıkrasının (c)
bendinde
belirtilen
durumda
olunmadığına ilişkin belge
4734 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin dördüncü fıkrasının (d)
bendinde
belirtilen
durumda
olunmadığına ilişkin belge
4734 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin dördüncü fıkrasının (e)
bendinde
belirtilen
durumda
olunmadığına ilişkin belge
4734 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin dördüncü fıkrasının (g)
bendinde
belirtilen
durumda
olunmadığına ilişkin belge
4734 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi
uyarınca,
ihale
tarihi
itibariyle
mesleki
faaliyetlerin
5

6

Bu bölümde, belge tarih ve/veya numarası gibi E K A P ' t a ilan edilen listede bulunan teyit kriterleri belirtilecek ve bu kriterler
idare tarafından teyit işlemi yapılırken kullanılacaktır.
Bu bölüm sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından doldurulacak ve birinci sütunda istenen teyit kriterine ilişkin bilgi
yazılacaktır.
7

Bu bölüm sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından doldurulacak ve [EKAP /
(kamu kurum ve kuruluşunun
adı belirtilmek suretiyle)'na
ait www
internet sayfası üzerinden] ibarelerinden uygun olanı yazılmak suretiyle teyidin
yapılacağı internet sayfası belirtilecektir. EKAP üzerinden veri paylaşım entegrasyonu aracılığıyla erişilen bilgi ve belgelerin
teyit edileceği internet sayfası olarak EKAP yazılacaktır.

mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı
olarak sürdürüldüğüne ilişkin belge
[BELGE ADİ]
İdari/Teknik
Şartnamenin
maddesi
* Bu tablo örnek olarak hazırlanmış olup, idare tarafından; 4734 sayılı Kanun, ikincil mevzuat
düzenlemeleri ve ihale dokümanı esas alınarak, isteklilerin sözleşme imzalanmadan önce
idareye sunması gereken belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyit edilebilen her bir
belge için ayrı satır/sütun açılmak suretiyle hazırlanacak ve sözleşmeye davet yazısının ekinde
gönderilecektir.

Sunulmayacak Belgeler Tablosu

\ cc
l

TİCARİ ŞARTLARA AİT ÖZET TABLO

İHALE KONUSU MAL
İHALE KONUSU MALIN İNGİLİZCE VE
TÜRKÇE ADI
MİKTARI

KAPI TIPI METAL DEDEKTÖRU

30 Adet

MARKA/MODELİ
TEKLİFİN PARA CİNSİ
İMALAT SÜRESİ
TESLİM ŞEKLİ
NAKİL VASITASI
SEVK/TESLİM/İŞİN SÜRESİ
TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
MALIN MENŞEİ
MALIN GÖNDERİLECEĞİ ÜLKE
TRANSFERİN YAPILACAĞI BANKA
ADI:
YÜKLENİCİNİN HESAP NO.SU :
YÜKLENİCİNİN IBAN NO.SU
:
FİRMA ADRESİ:
FABRİKA ADRESİ (VARSA):
TİCARET SİCİL NO:
VERGİ DAİRESİ NO:
G.T.İ.P NUMARASI

NOT: HER BİR KALEM İSTEKLİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

T.C.
ULAŞTIRMA ve ALTYAPI BAKANLIĞI
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAPI TIPI METAL DEDEKTÖRÜ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

2020

m

KAPI TİPİ METAL DEDEKTÖRÜ
Teknik Şartnamesi
1.

KAPSAM

DHMİ bünyesindeki muhtelif Havalimanlarında, kişilerin üstlerindeki metalden
yapılmış ateşli silahlar ile her türlü kesici, delici, parçalayıcı maddelerin hızlı ve güvenilir bir
metotla aranmasını sağlamak amacıyla sürekli çalışmaya müsait, maksimum güvenilirliğe
sahip, ulusal/uluslararası standartlarda ve teknoloji esaslarına göre imal edilmiş, şartnamede
belirtilen hususları ve en az ECAC Doc. No: 30'un güncel baskısında yer alan kriterleri
karşılayacak özellikte, aynı marka ve modelde 30 (otuz) adet Kapı Tipi Metal
Dedektörü'nün çalışır vaziyette teminini kapsamaktadır.
Söz konusu cihazların ilgili havalimanına teslimi aşamasında, ilgili her bir
Havalimanına kalibrasyon amaçlı 1 (bir) adet Standart Test Parçası (STP) Yüklenici
tarafından teslim edilecek ve söz konusu test kitleri için ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir.

2.

TEKNİK HUSUSLAR

2.1.

Kapı Tipi Metal Dedektörleri, içerisinden geçen kişinin üzerinde bulunan ateşli
silahların, kesici ve delici aletlerin; ulusal uygulamalarda güvenlik otoritelerinin
mesleki uğraşlarında tehdit unsuru olarak gördüğü, tehlikeli kabul ettiği ve tespit
edilmesini zorunlu gördüğü manyetik ve manyetik olmayan metal ihtiva eden
nesnelerin, hem ayrı ayrı hem de birlikte Kapı Tipi Metal Dedektöründen geçirilmesi
durumunda bu nesneleri tespit ederek ışıklı ve sesli olarak uyarı sinyali verecektir.

2.2.

Teknik şartnamenin 2.1. maddesinde belirtilen ve tehlike/tehdit unsuru olarak
tanımlanan nesnelerin, herhangi başka bir malzeme ile kamufle edilerek Kapı Tipi
Metal Dedektörü tarafından uyarı sinyali verilmeden cihaz içerisinden geçmesi mümkün
olmayacaktır.

2.3.

Teklif edilecek cihaz, ECAC Doc.No.30'da belirtilen test kriterlerini karşılayacaktır.
Ayrıca ECAC CEP Management Group (ECAC Ortak Değerlendirme Süreci
Yönetimi Grubu) veya STAC (Transports Urbains de l'Agglomeration Chamberienne Fransa) tarafından gerçekleştirilen testten geçtiğine dair bahse konu test merkezleri
tarafından verilen belge teklifle birlikte sunulacaktır. Bu husus ilgili test merkezinin
web sitesinden kontrol edilecektir. (Teknik şartnamenin teknik hususlar kısmında
belirlenmiş olan konulara ilave olarak istenmekte olan ve ECAC Doc. No:30 dokümanı
dikkate alınarak belirlenen hususlar EK-8'de yer almaktadır.)

2.4.

Kapı Tipi Metal Dedektörleri, ECAC Doc. No:30'da belirtildiği şekilde, "Standart
2"ye uygun olacaktır.
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2.5.

Cihazlar, manyetik alan gücü (Magnetic Field Strength), yaydığı gürültü
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Emission), dış etkenlere karşı korunması, sağlık, emniyet (Safety) vs. konularda
uluslararası düzenlemelere uygun olacaktır. [FCC (Class B), VDE 871 ya da BSI 6527,
IP 20 (IEC 529), IEC 348, EMC/EMI vs.].
2.6.

Cihaz en az IP 20 koruma standardına sahip olacaktır.

2.7.

Cihaz; elektronik (USB disk, RFID Kartlar, CD/DVD vs.) ve manyetik medyaya
(manyetik kaset, disketler vs.) zarar vermeyecektir.

2.8.

Yüklenici cihazlara ait broşür, prospektüs, bakım onarım ve kullanıcı kitapları,
CD/DVD'leri teklifle beraber verecektir.

2.9.

Cihaz üzerinde bulunacak bir etikette cihazın marka, model, seri numarası, imal yeri,
üretici bilgileri ve imal tarihi (ihale tarihi itibariyle son 2 yıl içerisinde üretilmiş
olacaktır) yer alacaktır.

2.10. Şebeke besleme voltaj frekansı ile fış ve prizlerde Avrupa (Türk) standartlarına
uyulacaktır. Kablo ve konektörler uluslararası standartlara uygun olacaktır.
2.11. Bütün cihazlarda aynı tip ve kod numaralı komponent ve devre elemanları
kullanılacaktır. Arızalı durumda bulunan bir cihazın arızalı modülü, sağlam ve çalışır
durumda olan bir cihazın aynı modülü ile değiştirildiğinde kapı dedektörü problemsiz
çalışabilecektir.
2.12. Kapı tipi metal dedektörlerinin ara bağlantıları soketli ve/veya konnektörlü tipte
olacaktır. Cihazda bulunan her türlü elektronik kart, modüler şekilde ve plug-in tipinde
imal edilmiş olacaktır. Kartların tümünde SMD teknolojisi uygulanmış olacak, kartlar
üzerinde kablo ile atlama, irtibat ve bağlantı yapılmayacaktır.
2.13. Cihazlar haftada 7 gün, günde 24 saat sürekli çalışmaya müsait olacaktır.
2.14. Enerji, şebekeden temin edilecek ve cihaz beslemesi için kablolama yüklenici tarafından
yapılacaktır.
2.15. Kapı dedektörlerinin tümü aynı marka ve model olacaktır.
2.16. Kapı dedektörü, manyetik ve manyetik olmayan metal cisimleri tespit ederek sesli
(farklı melodilerde) ve ışıklı ikaz verecektir. Sesli sinyalin ses şiddeti
ayarlanabilir/kapatılabilir olacaktır.
2.17. Cihazların; net geçiş genişliği en az 70 (yetmiş) cm, net geçiş yüksekliği en az 200 (iki
yüz) cm olacaktır.
2.18. Cihazlar 150 - 240 V AC, 50±3 Hz şebekeden beslenecektir. Bu sınırlar içerisinde
şebekede meydana gelebilecek değişimlerden etkilenmeyecek ve performans kaybı
olmadan çalışacaktır. Cihaz ani gerilim değişimlerine, şebekeden gelecek
olumsuzluklara, kısa devrelere ve DC ters polarmaya karşı korunmuş olacaktır.
2.19. Cihazın tüm ayar ve kontrolleri mikro işlemci kontrollü olacaktır. Sistemin durumu,
programlama bilgileri, hata ve arıza komutları ekrandan izlenebilecektir (alfa nümerik
ya da LCD).
2.20. Hassasiyet seviye ayarı ve işlem modları ile hafıza bilgilerinin güvenliğini sağlamak
için yetkisiz kişilerin zarar vermesini önlemek maksadıyla;
2.20.1.

—

Mikro işlemcinin programına girmek için belirli bir kod ya da şifre"' ,.

kullanılacak,
2.20.2. Mikro işlemcide program bilgilerinin silinmesini önlemek için herhangi bir
enerji kesilmesi durumunda silinmeyen hafıza kullanılacaktır.
2.21. Dedektör en alt noktadan (döşeme kotu) en üst noktasına kadar aynı hassasiyetle
algılama yapacak manyetik ve manyetik olmayan metalleri tespit edecek, sesli ve ışıklı
ikazlar verecektir. Geçiş kısmının hiç bir yerinde/noktasında ölü bölge olmayacaktır.
Metalin vücudun hangi bölgesinde bulunduğunu gösteren ışıklı gösterge, döşeme
kotundan başlayıp kapı boyunca uzanacaktır.
2.22. Cihaz çok algılama bölgeli (multizone) olacak ve ışıklı alarm sinyali sadece metal
objenin geçtiği bölgeden alınacaktır.
2.23. Kontrol ünitesinde veya kapı üzerinde tespit edilen metallerin yoğunluğunu ve hacmini
belirtir özellikte gösterge paneli bulunacaktır.
2.24. Kapı kolonunda tepeden tabana kadar dizilmiş LED serisinden oluşan bölgeler birbirini
aralıksız takip edecektir. Şüpheli cisim kapıdan geçtiğinde o bölgede bulunan LED
grubu aktif hale gelecektir (yanacaktır).
2.25. Cihaz; programlanabilir ve hassasiyet seviyesi ayarlanabilir olacak, cihaza ait kaç
hassasiyet programı ve her programda kaç seviye ayarı olduğuna dair dokümanları
kabul komisyonuna teslim edilecektir.
2.26. Bütün kontroller, kontrol ünitesi üzerinden yapılacak ve ünite üzerinde; şifre, program
seçme ve programlama bilgileri, hata ve arıza tespiti, hassasiyet seviye ayarı, sesli uyarı
sinyali, ayarlanabilir ve kapatılabilir ses seviye ayarı, alarmın reset edilmesi gibi
kontroller olacaktır. Cihaz, uzaktan ayarlamak ve kontrol etmek için bir bağlantı
noktasına sahip olacaktır.
2.27. Cihaz, açma/kapama (on/off) anahtarına sahip olacaktır. Cihaz bobinleri, cihazın açma
kapama anahtarı açık (on) durumdayken anahtar kapalı (off) duruma geçirilmediği
müddetçe enerjili olacaktır. Kapı Tipi Metal Dedektörü ; X-RAY cihazı, TV monitör ve
dedektör yakınında kullanılma ihtimali olan diğer elektromanyetik enterferansa sebep
olacak cihazlardan dolayı yanlış alarm vermeyecektir.
2.28. Cihaz, bulunduğu yerden başka bir yere taşındığı zaman çevresindeki metal miktarı
değiştiğinde otomatik olarak kendini kompanze edecektir. Taşındıktan sonra
kalibrasyon ayarı gerekip gerekmediği teklifte bildirilecektir.
2.29. İki veya daha çok kapı dedektörü birbirini etkilemeden ve hassasiyetini bozmadan en
fazla 30 (otuz) cm mesafede kullanılabilecektir.
2.30. Cihazın; çarpma sonucu devrilmemesi ve panel alt kısımlarının ıslak zeminden
etkilenmemesi için gerekli önlemler alınacak, bu amaçla destekleyici tabanlar (anti - tilt
bases) olacaktır, destekleyici taban (anti - tilt bases) yüksekliği en az 8 (sekiz) cm.
olacaktır. Ayrıca cihazda bulunan vida yatakları, düğmeleri (butonlar), çıkıntıları vs.
zamanla deforme olmayacaktır.
2.31. Kapı üzerinde, enerji kesintisinde cihazı en az yarım saat besleyecek batarya olacaktır.
2.32. Cihazın topraklanması
yapılacaktır.

gerekiyorsa

gerekli

tüm

işlemler

yüklenici

tarafından ~

2.33. Bakım için gerekli aletler (anahtar, tornavida, kart/modül çekme çengeli vs.) set halinde
verilecektir.
2.34. Cihaz; -20 °C ile +50 °C çevre sıcaklığı aralığında ve %0 ile %90 bağıl nem aralığında
tam performans çalışabilecektir.
2.35. Kapı Tipi Metal Dedektörlerinde kendi kendini test etme özelliği (built - in - test)
olacaktır.
2.36. Teknik şartnamede zikredilmese veya istenilmese bile Kapı Tipi Metal Dedektörü
ayaklarında bulunan ve giren - çıkan kişi sayısı vs. gibi farklı maksatlarla kullanılan
kart, modül gibi unsurların değişimi, sadece o unsurun sökülmesi ile gerçekleştirilecek
ve bu türden modül - kart değişimleri Kapı Tipi Metal Dedektörleri ayaklarının açılması
- sökülmesi vs. ile olmayacaktır.
2.37. Kapı Tipi Metal Dedektörleri, metal nesne taşımayan kişilerin Kapı Tipi Metal
Dedektöründen geçişlerinde, ayarlanabilir bir oranda rastgele alarm verme özelliğine
sahip olacaktır.
2.38. Kapı Tipi Metal Dedektörü; herhangi bir hassasiyet seviyesinde 50 cm. mesafede sabit,
100 cm. mesafede hareketli 500 mm x 500 mm x 1 mm (uzunluk x genişlik x kalınlık)
boyutlarındaki metal levhadan etkilenmeyecektir.

3.

MONTAJ VE SERVİSE VERME

3.1.

İhale konusu cihazlara yönelik planlanan tahsis yerleri, Teknik Şartnamenin EK-7'sinde
yer alan listede belirtilmiştir. İdare, yurt içindeki sevkıyat işlemlerinden önce
Yükleniciye bildirmek kaydıyla önceden planlanamayan ihtiyaç doğrultusunda tahsis
yeri değiştirme hakkını saklı tutar.

3.2.

İhale konusu cihazların montajı, İş Programına uygun şekilde gerçekleştirilecektir.
Montaja ilişkin işlemler, montajı yapılacak son cihaza ilişkin montaj işleminin
tamamlanması ve teknik / operatör / iş başı eğitimlerinin verilmesi akabinde
Yüklenicinin, İlgili Havalimanı Başmüdürlüğünde/Müdürlüğünde muayene ve geçici
kabul işlemlerine başlanılmasına yönelik DHMİ Genel Müdürlüğü'ne yazılı müracaatını
müteakip yapılacak olan muayenenin ve geçici kabul işlemlerinin olumlu olması ile
sona erecektir.

3.3.

Kapı Tipi Metal Dedektörleri, tahsis yerlerine Yüklenici tarafından sevk edilecek ve
buralarda montaj ve servise verme işlemleri yapılacaktır. Cihazların hizmete hazır hale
getirilmesi için gerekli olacak bütün malzeme, alet ve cihazlar Yüklenici tarafından
sağlanacak; sevkiyat ve montaj işlemleri için gerekli olabilecek her türlü işlem ve
masraf Yüklenici sorumluluğunda olacaktır.

3.4.

Montaj işlemi tamamlanan Kapı Tipi Metal Dedektörleri ile ilgili olarak, teknik
şartnamenin EK-2'sinde örneği yer alan "Montaj Tutanağı" başlığı altındaki tutanak
aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.
3.4.1.

Aynı model cihazların seri numaraları aynı sayfaya yazılacak,

3.4.2.

Söz konusu tutanak 6 (altı) asıl nüsha olarak tanzim edilecek,
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3.4.3.

Montaj tutanağının 5'er adet aslı, ilgili Havalimanı Başmüdürlüğüne
/Müdürlüğüne teslim edilecektir. Bu tutanağın teslim edilmemesi durumunda,
diğer şartlar yerine getirilmiş olsa dahi geçici kabul işlemlerine
başlanılmayacaktır. Söz konusu tutanak asıllarından 4'er adedi, ilgili
Havalimanı
Başmüdürlüğü/Müdürlüğü
tarafından
İşletme
Dairesi
Başkanlığına gönderilecektir.

3.5.

İhale konusu malın montaj ve servise verme işlemleri esnasında, İdare ve üçüncü
kişilere verilebilecek zararlar Yüklenici tarafından giderilecek olup, bu işlemler için
herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

3.6.

İhale konusu malın montaj ve servise verme işlemleri, yeterli düzeyde bilgiye sahip
teknik personel tarafından yapılacak olup; Yüklenici bu özelliklere sahip teknik
personel istihdam edecektir.

3.7.

Montaj işlemleri için, Havalimanı giriş ve çalışma izni hususlarının zamanında
tamamlanması ve olası gecikmelerin önlenmesi amacı ile montaj işlemlerine
başlanılmadan önce ilgili Havalimanı Başmüdürlüğünce/Müdürlüğünce teslim alınmış
olacak şekilde, her bir Havalimanında çalışacak Yüklenici personeline ait aşağıda
belirtilen bilgi ve belgeler, Yüklenici tarafından İdareye gönderilecek/teslim edilecek ve
çalışma izinlerinin alınması sağlanacaktır.

3.8.

Antetli kâğıda yazılmış gerekçeli talep yazısı (Hangi amaçla giriş izni istendiği
belirtilecektir.),

3.9.

Antetli kâğıda yazılmış personel isim listesi ve çalışacağı Havalimanı ismi ile
çalışılacak tarih,

3.10. Türk vatandaşları için nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi ile savcılık kâğıdı (iyi hal
kâğıdı),
3.11. Yabancı ülke vatandaşları için pasaport fotokopisi verilecek olup, fotokopinin üzerine
anne ve baba adı yazılacaktır.

4. YEDEK MALZEME

4.1.

İdarenin yedek malzeme ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak "Yedek Malzeme
Listesi" tanzim edilecektir. Söz konusu liste, Kapı Tipi Metal Dedektörünün bakımonarım ve idamesinde kullanılabilecek malzemelerin tamamını ihtiva edecektir.

4.2.

"Yedek Malzeme Listesi", Teknik Şartnamenin EK-6'sında yer alan çizelgeye uygun
formatta hazırlanacak ve teklif evrakı ile birlikte İdareye teslim edilecektir.

4.3.

İstekliler tarafından teklif edilecek Kapı Tipi Metal Dedektörlerinin teknolojisi gereği,
bakım/onarım ve idamesi esnasında kullanılması/değiştirilmesi gereken malzemelerde
farklılıklar söz konusu olabileceği gibi aynı görevi gören üniteler başka isimlerde
adlandırılmış olabilirler. Bu nedenle; aşağıda yer alan (4.4 maddesinde belirtilmiştir)
listenin dışında kalan ve alınmaması durumunda cihazların idamesini direkt olarak
olumsuz yönde etkileyecek diğer malzemeler, Yedek Malzeme listesinin altına gelecek
şekilde ayrıca listelenecektir.
/
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4.4.

Yedek Malzeme Listesi, imzalı ve antetli sayfalar üzerine düzenlenmiş olacak ve
aşağıda belirtilen malzemeleri mutlaka kapsayacaktır. Liste muhteviyatı istekliler
tarafından belirlenecektir. Ancak; teklif edilen cihazın teknolojisi gereği, aşağıda yer
aldığı halde cihazda kullanılmayan malzeme varsa bu malzeme listede yer alacak ve
yanına "cihazda kullanılmamaktadır" ifadesi yazılacaktır.
4.4.1.

Power Supply Ünitesi (komple)

4.4.2.

Display Ünitesi (Gösterge ünitesi)

4.4.3.

Tuş Takımı

4.4.4.

Photocell Alıcı

4.4.5.

Photocell Verici

4.4.6.

Cihazda kullanılan tüm Kart/Modül çeşitlerinin tamamı (Ana kart veya diğer
kartlara takılan her türlü kart ve modüller dâhil ayrı ayrı listelenecektir.)

4.4.7.

Cihazın on/off anahtarı

4.4.8.

Batarya (Akü vs.)

4.4.9.

Kolonlarda kullanılan led/ampul grubu

4.4.10.

Kolonlarda kullanılan led/ampul dış kapağı

4.4.11.

Sigortalar (Her bir çeşidi ayrı ayrı listelenecektir.)

4.4.12.

Cihaz içindeki modüller arası bağlantı için kullanılan şerit kablolar (flat ribbon)

4.4.13.

(Her bir çeşidi ayrı ayrı listelenecektir)

4.4.14.

Pilot Ampuller (varsa) (Her bir çeşidi ayrı ayrı listelenecektir.)

4.4.15.

Özel tip anahtar ve soketler (varsa) (Her bir çeşidi ayrı ayrı listelenecektir.)

4.4.16.

Cihazın idamesinde gerekli olan ve İstekli tarafından belirlenecek diğer
malzemeler

4.5.

Yedek Malzeme Listesi başlığı altında yer alacak malzemeler, bu ihale kapsamında
satın alınmayacaktır.

4.6.

İdare, garanti süresi içerisinde ve garanti süresi bitiminden sonraki 10 (on) yıl
içerisinde, ihtiyaç duyulan malzemeyi, teknik şartnamenin EK-6'smda önerilen birim
fiyatlardan sipariş verebilir. Bu nedenle; Yedek Malzeme Listelerinde bulunan
malzemeler yedek malzeme alımlarına esas olmak üzere fiyatları ile birlikte verilecektir.

4.7.

Yedek Malzeme Listesinde yer alan malzemelerin, garanti süresi içerisinde ve garanti
süresi bitiminden sonraki 10 (on) yıllık süre içerisinde temininde bu listelerde
belirtilen fiyatları esas olacaktır.

4.8.

Yüklenici, İdare tarafından sipariş edilecek malzemeyi, en geç teknik şartnamenin EK6'sında yer alan "Siparişi müteakip teslim süresi" başlığı altında belirteceği teslim
süresinde verecektir.

5.

EĞİTİM

5.1.

Teknik Eğitim
5.1.1.

Teknik Eğitim üreticinin tesislerinde gerçekleştirilecektir.

5.1.2.

Eğitim, siparişe bağlanan cihazlarla marka ve model olarak aynı, Yüklenici
tarafından temin edilecek bir başka cihaz üzerinde uygulamalı olarak
verilecektir. Eğitim esnasında kullanıcının, cihaz yazılımı ile cihaza müdahale
edebilmesi için yeterli düzeyde uygulama yapması sağlanacaktır.

5.1.3.

Havalimanlarına sevk edilecek cihazlar eğitim amaçlı kullanılmayacaktır.

5.1.4.

Eğitime, Kuruluşumuzun belirleyeceği sayıda
edecektir. Eğitim süresi 5 (beş) iş günü olacaktır.

5.1.5.

Cihazların çalışma prensibi, cihaz kalibrasyonu, arıza bulma, bakım - onarım
usulleri, sistem yazılımı ile cihaza müdahale edebilme vs. konuları kapsayan
eğitim programının detayı sözleşme imza aşamasında verilecektir.

5.1.6.

Eğitim başlangıcında, verilecek eğitime ait ders programı eğitim alacak
personelin her birine aşağıdaki tabloya göre hazırlanarak yazılı olarak
verilecektir.

teknik

personel

iştirak

KAPI TİPİ METAL DEDEKTÖRÜ TEKNİK EĞİTİMİ DERS PROGRAMI

KONULAR

SÜRESİ

GÜNÜ

BAŞLANGIÇ
SAATİ

BİTİŞ SAATİ

5.1.7.

Bu ders programının içeriği; her bir eğitim alan personelin, Kapı Tipi Metal
Dedektörünün ayar ve kalibrasyonlarını yapabilmesini ve bu esnada
kullanılan test ve ölçü aletlerini nasıl kullanması gerektiğini öğrenmesini
sağlayacak şekilde olacaktır.

5.1.8.

Eğitimde her bir personele, bilgisayar ile cihaza bağlanarak veya
bağlanmadan yazılım üzerinde uygulama yapabilme imkânı sağlanacaktır.

5.1.9.

Eğitime katılacak İdare elemanlarının gidiş - geliş yol masrafları ile iaşe ibate masrafları İdare tarafından karşılanacaktır. Eğitim ile ilgili diğer tüm
masraflar (doküman temini, kırtasiye temini, öğretim görevlisi, tercüman ile
ilgili masraflar vs.) ile eğitim sırasında oluşacak cihaz arızaları Yükleniciye^,
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ait olacaktır.

5.2.

5.3.

5.1.10.

Eğitim dilinin yabancı dil olması halinde, anlatılanları Türkçe'ye çevirmek
üzere Yüklenici tarafından tercüman temin edilecektir. Eğitimin başlayacağı
tarih, en az 1 (bir) ay önce Yüklenici tarafından yazılı olarak İdaremize
bildirilecektir.

5.1.11.

Üretici
Teknik
tanzim
birlikte

5.1.12.

Üretici Firma tesislerinde Teknik Eğitimin
durumunda, EK-3 formu tanzim edilmeyecektir.

5.1.13.

Teknik
Eğitimi
tamamlayan
sertifıkalandırılacaktır.

Firma tesislerinde gerçekleştirilecek Teknik Eğitime yönelik olarak,
Şartnamenin EK-3'ünde örneği yer alan "Teknik Eğitim Tutanağı"
edilecek olup bu tutanak, eğitime iştirak edecek İdare personeli ile
imzalanacak ve 4 adet tutanak aslı İdareye teslim edilecektir.

personel

gerçekleştirilmemesi
yüklenici

tarafından

İş Başı Eğitimi
5.2.1.

Montaj ve servise verme işlemleri sırasında, mahallinde, Kullanıcı Teknik
Personele yönelik olarak kullanım, bakım - onarım, arıza bulma, fonksiyon
değiştirilmesi, kalibrasyon vs. konularını kapsayan 3 (üç) takvim günlük İş
Başı Eğitimi verilecek olup, geçici kabul çalışmalarından önce
tamamlanacaktır.

5.2.2.

Her bir Havalimanında ayrı ayrı gerçekleştirilecek iş başı eğitimlerine yönelik
olarak, Teknik Şartnamenin EK-4'ünde örneği yer alan "İş Başı Eğitimi
Tutanağı" tanzim edilecek olup bu tutanak, ilgili İdare personeli ile birlikte
imzalanacak ve 5 adet tutanak aslı İdareye (İlgili Havalimanına) teslim
edilecektir.

5.2.3.

İş
Başı
Eğitimi
sertifıkalandırılacaktır.

tamamlayan

personel

yüklenici

tarafından

Kullanıcı (Operatör) Eğitimi

5.3.1.

Montaj ve servise verme işlemlerini müteakip, kullanıcılara yönelik yeterli
seviyede (cihazı tüm fonksiyonları ile kullanabilecek seviyede) en az 1 (bir)
günlük operatör eğitimi verilecektir. Operatör eğitimine katılacak personel
sayısı İdare tarafından belirlenecektir.

5.3.2.

Kullanıcı (Operatör) eğitimi, cihaz hakkında yeterli düzeyde bilgiye sahip
uzman personel tarafından verilecek olup, cihazın hizmete hazır hale
getirilmesi, kullanılması, dikkat edilmesi gereken hususlar vs. konularını
kapsayacaktır.

5.3.3.

Kullanıcı (operatör) eğitimi alan personel, yeni fonksiyonların eklenmesi ve
olması durumunda istenmeyen fonksiyonların çıkarılması hususlarında da
y
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bilgilendirilecektir.
5.3.4.

Eğitimi tamamlayan personel yüklenici tarafından sertifikalandırılacaktır.

5.3.5.

Her bir Havalimanında ayrı ayrı gerçekleştirilecek Kullanıcı (operatör)
eğitimlerine yönelik olarak, Teknik Şartnamenin EK-5'inde örneği yer alan
"Operatör Eğitimi Tutanağı" tanzim edilecek olup bu tutanak, ilgili İdare
personeli ile birlikte imzalanacak ve 5 adet tutanak aslı İdareye (İlgili
Havalimanına) teslim edilecektir.

6.

ARA DENETİM

6.1.

Cihazların imalini takiben fabrikada, İdarenin teknik elemanlarının iştiraki ile fabrika
testi yapılacaktır. Yüklenici tarafından, en az 2 ay önceden İdare ile koordine kurularak
fabrika testinin başlayacağı tarih belirlenecek ve İdareye yazılı olarak bildirilecektir. Bu
bildirimle birlikte, test prosedürü de İdareye verilecek ve normal şartlar altında her bir
cihaz için gerekli olan minimum test süresi de bildirilecektir. Bu prosedür, fabrika testi
için geçerli olmakla birlikte İdare teknik elemanlarının talep edecekleri farklı testler de
Yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

6.2.

Ara denetime katılacak olan İdare heyetince talep edilecek her türlü test için gerekli
düzenek Yüklenici tarafından temin edilecektir.

6.3.

Fabrika testi yapılacağı zaman cihazlar, işin Şartnamesine ve Sözleşmesine uygun
olarak tam donanımlı ve test yapılmaya hazır şekilde olacaktır. Fabrika testine İdare
teknik elemanlarının katılmaması durumunda fabrika testi Yüklenici tarafından
yapılacak ve test neticeleri Yüklenici Yetkililerince onaylanarak sevkiyattan önce
İdareye teslim edilecektir.

6.4.

Fabrika testine iştirak edecek teknik elemanların, gidiş - geliş yol masrafları ile iaşe ibate masrafları İdare tarafından karşılanacaktır.

6.5.

Ara denetim için İdareden ayrıca bir bedel talep edilmeyecektir.

6.6.

Fabrika testi hiçbir zaman Geçici Kabul veya Kesin Kabul anlamına gelmeyecek,
sadece malzemelerin sevkiyata hazır olduğu anlamına gelecektir. Sistemlerin montajları
tamamlandıktan sonra Geçici Kabul veya Kesin Kabul işlemleri ayrıca yapılacaktır.

7.

DOKÜMANTASYON

7.1.

Yüklenici tarafından verilecek olan bütün dokümanlar, Türkçe ve/veya İngilizce olarak
hazırlanacaktır. Dokümanlar iyi cins kâğıda basılacak olup, kalitesiz kopyalar kabul
edilmeyecektir.

7.2.

Her bir Kapı Tipi Metal Dedektörü ile birlikte, İ'er takım işletme (kullanıcı) kitabı,
teknik bakım kitabı, cihazı oluşturan teçhizatın teknik özelliklerini eksiksiz gösteren
dokümanlar ve detaylı resimleri vs. verilecektir.

7.3.

Dokümanlar, Kapı Tipi Metal Dedektöründe yapılmış olan en son modifikasyonları
içerecek şekilde hazırlanmış olacak ve cihaz ile ilgili tüm bilgileri kapsayacaktır. <
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7.4.

Kapı Tipi Metal Dedektörlerine yönelik olarak verilecek teknik bakım ile ilgili
dokümanlar aşağıdaki konuları kapsayacaktır.
7.4.1.

Kullanılan terim ve kısaltmaları açıklayıcı liste (glossary),

7.4.2.

Cihaz karakteristiklerinin özeti,

7.4.3.

Cihazın şema ve resimlerle birlikte çalışma teorisi ve kontrol fonksiyonları,

7.4.4.

Cihazlarda kullanılan bütün parçaların şema ve resimlerle gösterimi
(Detayların gösterilmesinin gerekli olduğu yerlerde "exploded view" şeklinde
şematik resimler kullanılacaktır.),

7.5.

Genel prensipler, montaj, kalibrasyon, arıza arama usulleri, bakım-onarım, açık devre
şemaları, cihazın çevre bağlantılarını gösteren blok diyagramlar, cihazda kullanılacak
programın özellikleri ve kullanım şekli,

7.6.

Teknik Bakım ile ilgili dokümanların arasında (ayrı bir bölümde) yer alacak şekilde,
bütün elektronik ve mekanik parçaların listesi ve siparişe esas kod numaraları (part
number).

7.7.

Kapı Tipi Metal Dedektörlerini kullanacak Operatörler için verilecek dokümanlar;
cihazda yer alan kumanda birimleri, çalıştırma talimatları vb. konulan içerecektir.
İşletme (kullanıcı) el kitabı, TÜRKÇE olarak verilecektir.

8.

MUAYENE ve KABUL

8.1.

Muayene ve Geçici Kabul:
8.1.1

Yüklenici, her bir Havalimanına tahsis edilen cihazın/cihazların montaj
işleminin tamamlanması ve eğitimlerin (teknik - operatör - iş başı)
verilmesini müteakip DHMİ Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak müracaat
ederek söz konusu cihazın/cihazların muayene ve geçici kabul işlemlerine
başlanılması için talepte bulunacaktır.

8.1.2

Her bir Havalimanına tahsis edilen ve montaj işlemi tamamlanarak teknik operatör - iş başı eğitimleri verilen cihazın/cihazların muayene ve geçici
kabul işlemleri, talep yazısının ve Teknik Şartnamenin EK-2, EK-3, EK-4,
EK-5'te
yer
alan
tutanakların
İlgili
Havalimanı
Başmüdürlüğüne/Müdürlüğüne teslim edilmesini müteakip yapılacak olup;
muayene ve geçici kabul işlemleri bir program dâhilinde tamamlanacaktır.

8.1.3

Muayene ve geçici kabul işlemi tamamlanan Kapı Tipi Metal Dedektörleri ile
ilgili olarak, cihaz sevkiyatı yapılacak Havalimanlarına gönderilecek olan
Muayene ve Geçici Kabul Tutanağı aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.
8.1.3.1

Aynı model cihazların seri numaraları aynı sayfaya yazılacak,

8.1.3.2

Söz konusu tutanak 6 (altı) asıl nüsha olarak tanzim edilecek,

8.1.3.3

Başmüdürlük/Müdürlükçe; 1 nüsha yüklenici firmaya verilecek, 4 .
nüsha İşletme Dairesi Başkanlığına gönderilecek ve 1 nüsha da
ilgili
Havalimanı
Başmüdürlüğünde/Müdürlüğünde
\
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8.2

8.1.4

İhale konusu malın muayene ve geçici kabul işlemleri, İdarenin tefrik edeceği
personel tarafından yapılacak olup; Yüklenici, geçici kabul işlemleri
süresince yetkilendirilmiş yeterli sayıda uzman teknik
personel
bulunduracaktır.

8.1.5

İhale konusu mal ile birlikte temin edilen her türlü cihaz, malzeme ve
ekipmanlar; kabul heyetince çalışabilirliği test edilerek teslim alınacaktır.

8.1.6

Sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye
uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde İdare
tarafından 90 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

8.1.7

İhale aşamasında bahse konu alım için numune cihaz istenmeyeceğinden,
teknik şartname kriterlerine göre ilgili her bir Havalimanında ilgili
Havalimanı teknik personeli marifetiyle testler ayrıntılı olarak yapılacaktır.
Teknik Şartnameye uygunluk testlerinin yapılabilmesi için gerekli olabilecek
her türlü ekipman, test kitleri ve personel; Yüklenici tarafından temin
edilecek, testler sırasında meydana gelebilecek hasarın tazmini Yükleniciye
ait olacaktır.

Kesin Kabul
8.2.1.

Kesin Kabul işlemleri, ihale konusu malın her biri için ayrı ayrı olmak üzere
Muayene ve Geçici Kabul İşlemlerinin tamamlanmasından 12 (on iki) ay
sonra, cihazların işletim ve fonksiyonlarında herhangi bir sorun yoksa
yapılacaktır.

8.2.2.

İhale konusu malın kesin kabulüne engel bir durum görüldüğü takdirde, bir
tutanak ile söz konusu durum tespit edilecek, İdarece işin niteliğine göre
belirlenecek cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye 20 günden az,
45 günden fazla olmamak kaydıyla süre tanınacaktır. Bu süre içerisinde kesin
kabule engel teşkil eden eksik ve kusurlar giderilmediği takdirde sözleşmede
yer alan ilgili cezai maddeler uygulanacaktır.

8.2.3.

Tespit edilen aksaklığın Yüklenici tarafından giderilmesi ile kesin kabul
işlemlerine devam edilecektir.

8.2.4.

Kesin Kabul işlemlerine, Muayene ve Geçici Kabul Rapor tarihini müteakip
en az 1 yıl sonra başlanacaktır.

9.

GARANTİ

9.1.

İhale konusu malın garanti süresi, Kesin Kabul tarihlerinden itibaren 2 yıl (24 ay)
olacaktır. Üretici firmanın garanti süresinin 2 (iki) yıldan fazla olması halinde üretici
firma garantisi geçerli sayılacaktır. Geçici Kabul ile Kesin Kabul tarihleri arasındaki
süre içerisinde de garanti şartları geçerli olacaktır.

9.2.

Garanti süresi içerisinde, imalat hatasından kaynaklanan arızalar ile montaj, kusur ve
eksikliklerin giderilmesi Yüklenici sorumluluğunda olacaktır.

9.3.

Garanti süresi içerisinde, madde 9.2 kapsamındaki arızalar Yüklenici tarafından
giderilecek, değiştirilmesi gerekli bütün parçaların orijinalleri Yüklenici tarafından
>
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temin edilecek, onarım ve malzeme bedeli olarak bir ücret talep edilmeyecektir.
Değiştirilen parça veya elemanların her türlü sigorta, nakliye, gümrükleme vs. bütün
işlem ve masrafları Yükleniciye ait olacaktır.
9.4.

Garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalar Yükleniciye yazılı olarak
bildirilecek olup; Yüklenici, arıza bildirim tarihi ve saatinden itibaren en geç 48 saat
içerisinde arızaya müdahale edecektir. Yüklenici tarafından 48 saat içerisinde arızaya
müdahale edilmediği takdirde, Yükleniciye sözleşmede yer alan ilgili ceza maddeleri
uygulanacaktır.

9.5.

Garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızayı giderme süresi, Yüklenicinin
arızaya müdahale tarihinden itibaren her bir ihale konusu mal için en fazla 10 (on)
gündür. Bu sürenin aşılması durumunda ilgili cihazın garantisi 11. günden itibaren
geçecek süre kadar uzatılacaktır ve ilgili ceza maddeleri uygulanacaktır.

9.6.

Yüklenici, garanti süresinin bitiminden itibaren, 10 yıl süre ile her türlü teknik desteği
ve yedek parça desteğini EK-6'da belirtilen fiyatlar esas alınarak ücreti karşılığında
verecektir.

9.7.

Garanti süresi içerisinde, Yüklenici tarafından arızalı Kapı Tipi Metal Dedektörlerine
yapılacak her müdahale sonunda, yapılan işlemler ve değiştirilen malzemeler hakkında
bir tutanak tanzim edilecektir. Tutanakta; arızalı cihaza ait bilgiler, arızanın ne olduğu,
kullanılan her türlü malzeme, cihazın arızalanma ve onarım tarihleri vs. yer alacaktır.
Tutanak,
onarımı
yapan
Yüklenici
personeli
ile
ilgili
Havalimanı
Başmüdürlüğü/Müdürlüğü teknik personeli tarafından imzalanacaktır. Bu belge, İlgili
Havalimanı Başmüdürlüğü/Müdürlüğü tarafından İşletme Dairesi Başkanlığına
gönderilecektir.

9.8.

Yüklenici, Kapı Tipi Metal Dedektörlerinde yapılacak modifikasyon ve değişiklikleri
İdareye bildirecektir.

9.9.

Garanti süresi içerisinde, yüklenici tarafından cihazların periyodik bakımları
yapılacaktır (Günlük ve haftalık bakımları hariç). Her bir bakım esnasında
değiştirilmesi/kullanılması gereken malzemeler, Yüklenici tarafından temin
edilecek olup söz konusu bakımlarda kullanılacak malzemeler ve hizmetler için
herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

9.10. Garanti süresi içerisinde yapılan periyodik bakımlar ve değiştirilen malzemeler
konusunda, yüklenici tarafından bir tutanak tanzim edilecektir.,
9.11. Tutanakta; bakımı yapılan cihaza ait bilgiler, kullanılan her türlü malzeme, bir sonraki
bakım tarihi vs. konularında bilgiler yer alacaktır.
9.12. Tutanak,
bakımı
yapan
yüklenici
personel
ile
ilgili
Havalimanı
Başmüdürlüğü/Müdürlüğü teknik personeli tarafından imzalanacak ve ilgili Havalimanı
Müdürlüğü/Başmüdürlüğünce onaylanacaktır.
9.13. Tanzim edilen tutanak, yüklenici tarafından İdareye (DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme
Dairesi Başkanlığına) teslim edilecektir. Periyodik bakımın yapılmaması durumunda,
sözleşmede yer alan ilgili ceza maddeleri uygulanacaktır.

9.14. Garanti ile ilgili bütün maddeler teklifte açık olarak teyit edilecektir. Yoruma açık ve
anlaşılmayan hiçbir husus kalmayacaktır.

EKLER

EK-1

Birim Fiyat Teklif Cetveli.

EK-2

Montaj Tutanağı.

EK-3

Teknik Eğitim Tutanağı.

EK-4

İş Başı Eğitimi Tutanağı.

EK-5

Operatör Eğitimi

EK-6

Yedek Malzeme Listesi Çizelgesi.

EK-7

Planlanan Tahsis Yerleri Listesi.

EK-8

ECAC Doc. No: 30 dikkate alınarak belirlenen hususlar.

EK-9

Teknik Şartnameye Verilecek Cevaplar (Örneği)
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EK-1

birim f i y a t t e k l i f

c e t v e l i

İhale dosya numarası:

B

A
Sıra
No
1

Mal
Kaleminin
Açıklaması

Adı

ve

Kısa

Kapı Tipi Metal Dedektörü
(

marka,

Birimi

Miktarı

Adet

30

T e k l i f Edilen
B i r i m Fiyat

Tutarı

model)

Toplam Tutar (K.D.V Hariç)

Ad SOYAD/Firma Kaşe
İmza
1-Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyad yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim (iş ortaklığı veya
konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.
(A) Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.
(B) Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

NOT1: Teklif edilen malzeme kalemlerinin marka ve modelleri belirtilecektir

NOT2: Teklif mektubunda yer alan malzeme kalemlerinin ihtiva ettiği birden fazla malzeme varsa bunlar
detaylandırılacaktır. (Örneğin, cihazın idamesi için cihazla birlikte verilmesi gereken Set/Kit/Takım ÇantasfVs.
bulunması durumunda, bunların içeriği ayrı ayrı liste halinde belirtilecektir.
İ
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EK-2
MONTAJ TUTANAĞI

Aşağıda özellikleri belirtilen Kapı Tipi Metal Dedektörünün/Dedektörlerinin montaj işlemi tamamlanmıştır.
Bu tutanak, söz konusu cihazın/cihazların İdareye teslim edildiği anlamına gelmeyecek olup, cihazın/cihazların montajının
yapıldığını ifade etmektedir. Arz ederiz.

Montaj tutanağını düzenleme tarihi

Kapı Tipi Metal Dedektörünün/Dedektörlerinin
tahsis yeri

. Havalimanı Başmüdürlüğü/Müdürlüğü

Kapı Tipi Metal Dedektörünün/Dedektörlerinin markası

Kapı Tipi Metal Dedektörünün/Dedektörlerinin modeli:

Kapı Tipi Metal Dedektörünün/Dedektörlerinin
seri numarası/numaraları

Firma Personeli
Ad,Soyadı
İmza
D H M İ Personeli
Teknik Personel

Güvenlik Personeli

Satın Alma Sorumlusu

Ad Soyadı

Ad Soyadı

Ad Soyadı

Unvanı

Unvanı

Unvanı

İmza

İmza

İmza

UYGUNDUR

./

/20....
Nv
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EK-3

TEKNİK EGITIM TUTANAĞI

Havalimanına tahsis edilen Kapı Tipi Metal Dedektörüne/Dedektörlerine yönelik 5 (beş)
günlük Teknik Eğitim,
/
/20.... /
120.... tarihleri arasında tamamlanmış olup, eğitime iştirak eden
personel isimleri aşağıda belirtilmiştir.
Arz ederiz.

./

Eğitim tutanağını düzenleme tarihi

Sıra No:

Ad:

Soyadı:

/20....

Unvan:

İmza:

2-

345-

Eğitim Sorumlusu

Ad,Soyadı
İmza
Firma Kaşesi
Ek: Eğitim Sertifikaları

v,

/>/
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EK-4

İŞ BAŞI E Ğ İ T İ M İ T U T A N A Ğ I

günlük iş başı eğitimi,
/
isimleri aşağıda belirtilmiştir.

Havalimanına tahsis edilen Kapı Tipi Metal Dedektörüne/Dedektörlerine yönelik 3 (üç)
/20.... /
120.... tarihleri arasında tamamlanmış olup, eğitime iştirak eden personel

Arz ederiz.

Eğitim tutanağını düzenleme tarihi

:

Sıra No:

Soyadı:

Ad:

/

/20.„.

Unvan:

İmza:

2-

345-

Firma Personeli

Teknik Hiz. Md/Şef/Sorumlusu

Ad Soyadı

Ad Soyadı

İmza

Unvanı

Firma Kaşesi

İmza

UYGUNDUR

./

/20....

Havalimanı Başmüdürü/Havalimanı M ü d ü r ü

/
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EK-5

OPERATÖR EĞİTİMİ TUTANAĞI

günlük operatör eğitimi,
belirtilmiştir.

/

Havalimanına tahsis edilen Kapı Tipi Metal Dedektörüne/Dedektörlerine yönelik 1 (bir)
120.... tarihinde tamamlanmış olup, eğitime iştirak eden personel isimleri aşağıda

Arz ederiz.

Eğitim tutanağını düzenleme tarihi

:

Sıra No:

Soyadı:

Ad:

/

/20....

Unvan:

İmza:

12-

345-

Firma Personeli

Güvenlik Md/Şef/Sorumlusu

Ad Soyadı

Ad Soyadı

imza

Unvanı

Firma Kaşesi

İmza

UYGUNDUR

/

/20....

Havalimanı Başmüdürü/Havalimanı M ü d ü r ü

t.
i/1

*

(

f f

•
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EK-6

model Kapı Tipi Metal Dedektörüııe Ait
YEDEK M A L Z E M E LİSTESİ

İstekli Firma Adı

:

Cihazın Marka ve Modeli

:

Sıra
No

M a l z e m e adı

Siparişe
esas kod
numarası
(Part
Number)

1

Power Supply

2

Display Unit

3

Tuş Takımı

4

Photocell Rx

5

Photocell Tx

6

Kart/modül Çeşitlerinin tamamı

İmalatçı
firma
Adı Adresi

Malzemenin
kullanım
ömrü

Malzemenin
arızalanma
sıklığı

(tespit edilmiş
ise)

(tespit edilmiş
ise)

Birim
fiyatı

Siparişi
müteakip
teslim
süresi

a

7

Cihazın On/off anahtarı

8

Batarya (akü vsb)

9

Kolonlardaki led/ampuller

10

Kolonlardaki led/ampul dış kapağı

11

Sigortalar

12

Modüller arası kablolar

13

Pilot ampul

14

Özel tip anahtar/soket

15

Cihazın idamesinde
malzemeler

gerekli

diğer

>i

n

rf
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EK-7

KAPI TİPİ METAL DEDEKTÖRÜ
PLANLANAN TAHSİS YERLERİ LİSTESİ

Havalimanı Adı

Miktarı (Adet)

Gaziantep

18

Tokat

12

Toplam

30

•

Teslimat aşamasında idarenin talebi doğrultusunda cihazların tahsis
yerlerinde değişiklik yapılabilecektir.

•

Havalimanlarının açılış tarihlerinin ya da Havalimanlarına yapılan inşaat
çalışmalarının uzamasına istinaden, İdare teslimat tarihlerinde değişiklik
yapma hakkını saklı tutar.

İ f /

Y£ \

EK-8
ECAC Doc.No: 30 Dikkate Alınarak Belirlenen Hususlar
1) Metal Teşhis Ekipmanı

Havaalanlarında yolcuların taranması için kullanılan
dedektörlerinin aşağıdaki gereklilikleri sağlamaları gerekmektedir:

içinden

geçilen

metal

(a) Güvenlik
(i)

Ekipmanın tüm öngörülebilir koşullar altında demir içeren metallere karşı daha
yüksek bir hassasiyete sahip olacak biçimde farklı metallerin küçük parçalarını
tespit edilebilecek yapıda olacaktır.

(ii)

Ekipman yönelimden ve çerçeve içindeki yerlerinden bağımsız olarak metal
nesneleri tespit edebilecek kapasitede olmalıdır.

(iii) Cihazın hassaslığı tüm çerçeve içerisinde mümkün olduğunca değişmez olacak,
sabit kalacak ve düzenli aralıklarla kontrol edilecektir.
(b)İşletme gereklilikleri
Ekipmanın çalışması çevreden etkilenmeyecektir.
(c) Alarm gösterme
Metal tespiti operatörün inisiyatifine hiçbir şey bırakmaksızın (git / gitme gösterge sistemi)
otomatik olarak gösterilecektir.
(d)Kontroller

1.1)

(i)

Ekipman sesli alarm ses düzeyinin yanı sıra belirtilen tüm tanımlama
gerekliliklerini karşılamak üzere ayarlanabilir özellikte olacaktır.

(ii)

tespit seviyelerinin ayarlanması için kullanılan kontroller yetkisiz kullanımı
önleyecek biçimde olacaktır. Ayarlar açıkça gösterilecektir.

Genel İlkeler

1. İçinden Geçilen Metal Tespit Cihazları (WTMD) bir alarm vasıtasıyla asgari olarak
tek tek bulunan veya karışık halde bulunan metal cisimleri tespit edebilecek nitelikte
olmalıdır.
2. İçinden Geçilen Metal Tespit Cihazının (WTMD) yaptığı tespit metal cismin
yöneliminden ve konumundan bağımsız olmalıdır.
3. WTMD sert bir zemin üstüne sabitlenebilmelidir.
4. WTMD cihazın çalıştığını gösterecek görsel bir göstergeye sahip olmalıdır.
5. WTMD tespit ayalarını yapmak için kullanılan ayarlar korunmalı ve sadece yetkili
kişilerce kullanılması sağlanmalıdır.
^
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6. WTMD bir metal nesne tespit ettiğinde sesli ve görsel alarm verecek özellikte
olmalıdır. Her iki alarm biçimi de en az 2 metre uzaklıktan algılanabilir nitelikte
olacaktır.
7. Görsel alarm WTMD'nin tespit ettiği sinyalin gücünü de göstermelidir.
8. WTMD'nin çalışması enterferans kaynaklarından etkilenmemelidir.

1.2)

1.3)
1.3.1)

WTMD ek gereklilikleri
(i)

Alarma neden olmayan WTMD cihazından geçen kişilerin yüzdesi üzerinde
sesli ve/veya görüntülü bir sinyal verecektir. Yüzde seçilebilir nitelikte
olacaktır ve

(ii)

WTMD'den karşı yöne geçenler hariç cihaz içinden geçerek taranan tüm
insanların sayısını tutacaktır ve

(iii)

alarmların sayısını sayacak ve

(iv)

taramadan geçirilen insanların sayısı üzerinden yüzde olarak verilen alarm
sayısını hesaplayacaktır.

WTMD fonksiyon ve diğer gereklilikleri
Fonksiyon gereklilikler

(a) Tespit kapasitesi
•

WTMD cihazı demir içeren ve içermeyen metalleri güvenilir ve tutarlı biçimde tespit
edebilme kapasitesine sahip olmalıdır.

•

Yetkili kurum tespit edilecek maddelerin aralığını tanımlamalıdır.

•

WTMD'den geçen metal nesnenin yeri, yönelimi ve hızı tespit etme kabiliyetini
etkilememelidir.

•

WTMD cihazı içindeki elektromanyetik alan mümkün olduğu kadar aynı olmalıdır.

(b) Ayırt Etme
WTMD cihazı farklı metaller ve bunların alaşımları arasında ayrım yapabilecek nitelikte
olacaktır.
(c) Alarm gösterme
WTMD cihazı hem sesli hem de görüntülü alarm verme özelliğine sahip olacaktır. Alarm
taranan kişi cihazın içinden yürüyüp geçmeden veya yürüyüp geçerken çalmalıdır. Alarm
süresi ayarlanabilir olmalıdır:
•

Sesli alarm: Operatörün yoğun ortamlarda duyabilmesini sağlayabilmek için sesli
alarmın ton ve ses seviyesi bakımından ayarlanabilir olmalıdır.

•

Görsel alarm: Görsel alarm operatör tarafından kolaylıkla görülebilir nitelikte
•" **
olmalıdır. Görsel alarm tespit edilen metalin miktarı hakkında da bilgi v e r m e l i d i r . • • •

KAPI TIPI METAL DEDEKTÖRÜ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

< •

;

2020
,
/
\ v "v "-ÜÜ-'
'S i

•

Ek alarm (isteğe bağlı): Metal nesne taşımayan kişilerin belirtilen yüzdesi için alarm
verme imkanının bulunması gerekmektedir. Ek alarmlar farklı bir tonla belirtilebilir.

•

Tehdit yeri (isteğe bağlı): WTMD cihazı alarm veren metalin yerini tespit edebilme
özelliğine sahip olacaktır.

•

Uzaktan alarm gösterme (isteğe bağlı): WTMD cihazı uzaktan alarm verebilme
özelliğine sahip olmalıdır.

1.3.2)

İşletme gereklilikleri

•

WTMD cihazı açık alarm ve hata göstergeleriyle kullanımı kolay olmalıdır.

•

WTMD cihazı açıldığında kendi kendini test etmeli ve operatör tarafından herhangi bir
ayar gerektirmemelidir.

•

Üretici tarafından onaylı bir çalıştırma test parçası sağlanmalıdır. Test sıklığı/
yöntemleri yetkili kurum tarafından belirlenmelidir.

(a) Hassaslık ayarları
•

WTMD cihazının hassaslığı tehdit seviyesine göre ayarlanabilir olmalıdır.

•

WTMD'nin çalışma ayarı (seçilebilir ayarlar) sadece yetkili personel tarafından
yapılabilir olmalıdır.

•

Performansın uzaktan kontrol veya bir bilgisayar ağı vasıtasıyla ayarlanabilir veya
kontrol edilebilir olması halinde, yetkisiz girişleri önlemek için kullanılacak etkili
tedbirler bulunmalıdır.

(b) Operatör kontrolleri
Sadece WTMD cihazının çalıştırılması için gerekli olan kontroller (Power On/ Off)
operatör tarafından erişilebilir olmalıdır.

(c) Kendiliğinden kontrol sıklığı
•

WTMD cihazı bir işlev bozukluğu tespit edildiğinde operatör tarafından
bilgilendirmeyi gerektiren bir alarm verecek olan sürekli bir önemli parametre kontrol
mekanizmasına sahip olacaktır.

•

Yapılacak hiçbir otomatik yeniden kalibrasyon sistem kullanımını etkilemeyecektir.

•

Testin veya yeniden kalibrasyon işleminin başarısız olması halinde, uygun bir alarmla
operatöre hatanın meydana geldiği bildirilmelidir.

•

WTMD cihaz temel parametreleri sürekli olarak kendiliğinden kontrol etme özelliğine
sahip olacaktır.

(d)

Enterferansa karşı dayanıklılık
•

Mobil telefonlar,
telsiz cihazlar dahil havaalanı güvenlik kontrol noktasında
kullanılan cihazlar WTMD'nin çalışmasında karışıklığa neden olmamalıdır.

•

WTMD cihazı havaalanı veya güvenlik ekipmanlarının çalışmasını etkilememelidir.

•

WTMD ilgili EMC/ EMİ yönetmelikleri şartlarına uygun olmalıdır.

KAPI TIPI METAL DEDEKTÖRÜ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
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(e) Çalışma istatistiksel verileri
WTMD aşağıdakilerle ilgili istatistiksel verileri toplama özelliğine sahip olmalıdır:
•

Çalışma süresi

•

Geçen yolcu sayısı

•

Alarm sayısı (gerçek ve ek alarmlar olarak ayrılmış olarak)

(f) En iyi yerleşim
Üretici WTMD cihazının en iyi yerleşim yeriyle ilgili bilgi verecektir.
1.3.3) Mekanik ve elektrikli ekipmanlar
(a) Genel
•

WTMD cihazı düz bir zemin üzerinde, müstakil, sağlam ve kolaylıkla devrilmeyecek
biçimde olmalıdır.

•

Zeminde hiçbir engel veya çıkıntı bulunmayacaktır.

•

WTMD cihazı zemine veya diğer yapılara sabitlenebilir olacaktır.

(b) Fiziksel ebatlar
İç ebatlar: Cihazın iç ebatları kişilerin taranması için uygun olacaktır, örneğin;
•

En: minimum 70 cm

•

Yükseklik: minimum 200 cm

•

Derinlik: maksimum 65 cm

Dış ebatları: Dış ebatları mümkün olduğunca küçük olmalıdır. WTMD cihazının havaalanı
altyapısına entegre etmek için dış tasarımında farklı seçenekler bulunmalıdır.

(c) Titreşime yatkınlık
WTMD cihazı mekanik titreşimlerin yol açtığı yanlış alarmlara karşı duyarlı olmamalıdır.
(d) Çevresel gereklilikler
•

WTMD cihazı su geçirmez olmalı ve panellere zarar vermeden zeminin suyla
yıkanabilmesini sağlamak için panel korumalarıyla birlikte verilmelidir.

•

WTMD cihazı ısı, toz ve rutubete karşı korumalı olarak sağlanmalıdır.

(e) Elektrik gereklilikleri
WTMD cihazı şehir şebekesiyle çalışabilir nitelikte olacak ve
dalgalanmalarında sorunsuz olarak çalışabilecek nitelikte olacaktır.
1.3.4) Sağlık ve emniyet gereklilikleri
(a) Genel
WTMD cihazı ilgili sağlık ve güvenlik mevzuatlarına uygun olacaktır.
(b) Makine güvenliği

+/- % 10 voltaj

•

WTMD cihazı rampalar veya harici kablolar gibi herhangi bir yürüme tehlikesi
göstermeyecektir.

•

WTMD cihazında yaralanmalara veya elbiselerin yırtılmasına neden olabilecek keskin
köşeler ve çıkıntılar bulunmayacaktır.

(c) Elektrik güvenliği
WTMD cihazı çalışması sırasında hiçbir elektrik şoku riski göstermeyecektir.
(d) Teknik tıbbi yardımları engellememe
•

WTMD cihazı işitme cihazları, kalp pilleri, defıbrilatör gibi teknik tıbbi cihazlar
üzerinde herhangi olumsuz bir etki yaratmayacaktır.

•

Üretici tarafından yetkili kurumca bu özelliğin kabul edildiğinin kanıtı gösterilecektir.

(e) Elektronik cihazların çalışmasına engel teşkil etmeme
WTMD cihazı elektrikli, elektronik cihazların ve manyetik
çalışmasına herhangi olumsuz bir etki göstermemelidir.

depolama

ortamlarının

1.3.5) Bakım ve servis
WTMD cihazı bakımı kolayca yapılabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
.

Elektrik kesintisi durumunda otomatik olarak devreye girecek bir batarya
yedeği bulunacak ve bataryayla çalıştığını bir sinyalle haber verecektir.

Kullanım, çalıştırma, bakım, sorun giderme kılavuzları, gerekli yedek parça listesi ve
ekipman garanti ve teminatlarının üretici tarafından sağlanmış olması gerekmektedir.
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TEKNİK ŞARTNAMEYE VERİLEN CEVAPLAR

Teknik Şartname
Maddesi

Karşılama

Açıklamalar

Referans
(Teknik Doküman)

Cihazın teknik
dokümanında ilgili
madde
bulunmaktadır.

Dosya 1 Bölüm 4
Sayfa 3'te ilgili kısım
işaretlenerek yanına
madde numarası
(2.17.) yazılmıştır.

Durumu

(Aynen Yazılacak)
2.17. Cihazların;
net geçiş genişliği en
az 70 (yetmiş) cm,
net geçiş yüksekliği
en az 200 (iki yüz)
cm olacaktır.

Karşılıyor
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