VİDALI KOMPRESÖRLÜ, HAVA SOĞUTMALI KONDENSERLİ SU SOĞUTMA GRUBU VE
BORULAMA MEKANİK TESİSATI SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ)
TEKİRDAĞ ÇORLU ATATÜRK HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
VİDALI KOMPRESÖRLÜ, HAVA SOĞUTMALI KONDENSERLİ SU SOĞUTMA GRUBU VE
BORULAMA MEKANİK TESİSATI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden
alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
: 2020/469165
1İdarenin
a) Adı

: DEVLET HAVA MEYDANLARI
MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) TEKİRDAĞ
HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

: DHMI Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı Müdürlüğü 59860
ÇORLU/TEKİRDAĞ

c) Telefon ve faks numarası

: 2826824034  2826824029

İŞLETMESİ GENEL
ÇORLU ATATÜRK

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve eimza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
2İhale konusu mal alımın
a) Adı

: VİDALI
KOMPRESÖRLÜ,
HAVA
SOĞUTMALI
KONDENSERLİ SU SOĞUTMA GRUBU VE BORULAMA
MEKANİK TESİSATI

b) Niteliği, türü ve miktarı

: 2 ADET VİDALI KOMPRESÖRLÜ, HAVA SOĞUTMALI
KONDENSERLİ SU SOĞUTMA GRUBU VE BORULAMA
MEKANİK
TESİSATI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

: Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı Isı Merkezi Mahalli

ç) Süresi/teslim tarihi

: İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60
(altmış) takvim günüdür. İşin süresi içerisinde, mallar
temin edilerek gerekli demontaj ve montaj işlemleri
gerçekleştirilecek ve mallar çalışır vaziyette İdare'ye
teslim edilecektir. Son teslim tarihinin tatil gününe
rastlaması halinde iş bu süre takip eden ilk iş günü mesai
bitimidir.

d) İşe başlama tarihi

: Sözleşme imzalanmasına müteakip 3 iş günü içerisinde
başlanacaktır.

3İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve
saati

: 09.10.2020  10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(etekliflerin açılacağı adres)

: Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı Teknik Blok Binası
Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı

unsurlara ilişkin bilgileri eteklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif
edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge
faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin
yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile
tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) (Değişik: 16/8/201429090 R.G./ 3. md.) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına
düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim
belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu
gösteren belgeler
İstekli, imalatçı olduğuna dair yukarıda belirtilen (a,b,c,ç,d) belgelerden birini teklifle birlikte
idareye sunacaktır.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İstekliler, ünite ile ilgili bakım ve onarım servisi ile üniteye ait orijinal yedek parça ve
malzemeleri garanti süresinin dolmasına müteakip en az 10 (On)yıl süre ile ücret karşılığında
temin etmeyi kabul edecek ve bunu teklifinde belirtecektir.
İstekli, Türkiye genelinde en az iki ilde faaliyet gösterecek şekilde, ünite ile ilgili bakım ve
onarım servisinin bulunduğunu veya başka bir servis ile anlaşmalı olduğunu belgeleyecektir.
Söz konusu anlaşmalı servis ile yapılan servis sözleşmesinin süresi en az 3 (Üç) yıllık olmalıdır.
10 yıllık süreç içerisinde sözleşme süresi uzatılacak veya başka bir firmayla sözleşme

imzalanacak olursa servis şözleşmesinin bir nüshası, imzalanmasını takiben İdareye teslim
edilecektir.
İstekli, servislerin açık adres ve kapasitelerini belirtecek olup yetkili servisi bulunmayan veya
başka bir servis ile yetkili servis sözleşmesi yapmamış olan istekli ile sözleşme
imzalanmayacaktır.
Ünitenin teslimini müteakip arızalanan ünitenin istekli tarafından değiştirilen her parçası için en
az 2 (İki) yıl garanti verilecek ve parça değişikliğini müteakip hazırlanan değişen parça garanti
belgesi İdareye sunulacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları:
a) Yedek Parça Katalogu (2 Takım)
b) Tamir Bakım Katalogu (2 Takım)
c) Kullanma Talimatı (2 Takım)
d) Periyodik Bakım Şeması (2 Takım)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
IsıtmaSoğutma ve Havalandırma Sistemi Yapımı
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
eimza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, eimza ile imzalanarak, teklife
ilişkin eanahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan
istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

