
 

ARAÇ PLAKA TANIMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Amasya Merzifon 
Havalimanı Müdürlüğünden:  

Araç Plaka Tanıma Sistemi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin 
(g) bendine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/461758 

1-İdarenin 

a) Adresi : DHMİ Amasya Merzifon Havalimanı Müdürlüğü 
Merzifon/AMASYA 05300 MERZİFON AMASYA 

b) Telefon ve faks numarası : 03585351016 - 03585351076 

c) Elektronik Posta Adresi : infomerzifon@dhmi.gov.tr 

ç) İhale dokümanının  

görülebileceği internet adresi : https://www.dhmi.gov.tr/sayfalar/ticarimahaller.aspx 

 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 adet Araç Plaka Tanıma Sistemi 

Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri  : DHMİ Amasya Merzifon Havalimanı Müdürlüğü 
Nizamiye Binası 

c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihi itibari ile 30 (Otuz) takvim günüdür.  

 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : DHMİ Amasya Merzifon Havalimanı Müdürlüğü Garaj 
Binası 

b) Tarihi ve saati : 30.10.2019 - 14:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  



 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  

4.1.5 Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6 İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7 Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 

4.1.8 İstekli tarafından teklif edilen bedelin %40 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. 

4.1.9 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye 
ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.  

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde ve https://www.dhmi.gov.tr/sayfalar/ticarimahaller.aspx 
internet sitesinde bedelsiz olarak görülebilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DHMİ Amasya 
Merzifon Havalimanı Müdürlüğü Mali İşler Şefliği adresinden ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Amasya Merzifon Havalimanı Müdürlüğü 
Evrak Kayıt Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9- İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 
günüdür.  

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir. 

 8623/1-1 


