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1 ADET PORTATİF PİST AYDINLATMA SETİ  

(TREYLER DAHİL) SATIN ALINACAKTIR 

(DHMİ) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
1 ADET PORTATİF PİST AYDINLATMA SETİ (TREYLER DAHİL) ALIMI işi DHMİ 

İhale Yönetmeliğinin 14. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Dosya Numarası : 2019/41 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu 

Üzeri) No: 32   06560 - Yenimahalle/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 3122042338 - 3122128158 

c) İhale dokümanının  

    görülebileceği adres : DHMİ Genel Müdürlüğü binasında bulunan Satın Alma 

ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube 

Müdürlüğü zemin kat Z-138 nolu oda  

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Treyler Portatif Pist Aydınlatma Seti - Mal Alımı 

b) Teslim yeri  : Ankara Esenboğa Havalimanında bulunan Satın Alma 

ve İkmal Dairesi Başkanlığı'na bağlı Merkez İkmal 

Müdürlüğü Deposu 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla 180 (yüz 

seksen) takvim günüdür.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 32   06560-

Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava 

Meydanları İşletmesi Satın Alma ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı İhale Salonu  

b) Tarihi ve saati : 13.12.2019 - 11.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

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

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

4.1.1.2. 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,  

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,  

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.5 inci maddesinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,  

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  
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4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari 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. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.9. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari Şartnamenin 7.1 maddesinin (b) 

bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı 

tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.1.10. İhale dokümanın satın alındığına dair belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

-- 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

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 %30 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş 

veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya üretim kapasite 

raporunu veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. Bu üç belgeden birinin 

sunulması yeterlidir.  

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.  

4.3.2. 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:  
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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 aday veya istekli adına düzenlenen 

Kapasite Raporu, 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen 

İmalat Yeterlik Belgesi, 

d) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli 

malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.3. İsteklinin teklifle birlikte sunmaları gereken mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin 

belge ve dokümanlar:  

4.3.4. İstekli TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine haiz olacak olup, 

belgeler teklifle beraber verilecektir.  

4.3.5. Portatif Pist Aydınlatma Seti (Treyler Dahil) için teklif ettikleri cihaz, müştemilat 

vb. için liste ve teknik özelliklerini belirtir orijinal katalogları verilecektir. Firmaların Genel 

Broşürleri incelenmeye esas belge olarak kabul edilmeyecektir.  

4.3.6. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen 

belgeler: 

Teklif eki dosyada, istenilen tüm belgeler konulacak ve bunlar için indeks hazırlanarak 

sıralı bir şekilde verilecektir.  

- Teknik hususlarda verilen tüm dokümanlar antetli sayfalar üzerine hazırlanmış olacak ve 

her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır.  

- Teknik hususlarla ilgili açıklayıcı olarak yurt dışından sağlanan resmi belgeler onaylı 

Türkçe tercümeleri ile birlikte verilecektir.  

- Yurt dışından sağlanan resmi belgeler (yetkili satıcılık belgesi, temsilcilik belgesi, 

imalatçılık belgesi vb.), idari şartnamede belirtilen şartlarda olacaktır.  

- Teklifin teknik şartname ile mukayese edilebilmesi için teklif konusu araçların 

özellikleri, açık ve net bir şekilde belirtilecektir. (Şartnamedeki özellikleri karşılar aynısı, kabul 

edildi, anlaşıldı vb. ifadeler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.) İstenilen teknik 

özelliklerden sapmalar nedenleriyle beraber açıkça belirtilecektir.  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Bu ihalede “son 5 yıl içerisinde tek sözleşme kapsamında; teknik bir amaca yönelik olarak 

kullanılacak şekilde bir aracın tasarım, dizayn ve projesini yaparak, aracın "İtfaiye ve/veya 

Kurtarma ve/veya Afet ve Acil Durum ve/veya Servis Bakım Hizmet Araçları vb." satışını yapmış 

olmak, Pist Özel Aydınlatma Malzemesi üretim ve/veya satışını yapmış olmak ve/veya Pist Özel 

Aydınlatma Sistemleri Temin ve Tesis İşlerini yapmış olmak” benzer iş olarak kabul edilecektir. 
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5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 

5.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 

5.2. Tekliflerin eşit olması ve bu tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olması: 

5.2.1. 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. İş deneyim belgesi yüksek olan teklif tercih 

edilecektir.  

5.2.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin 

belirlenmesinde, İdari Şartnamenin 34.2.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır. 

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 

mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 

istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı 

teklif eden istekliye ihalenin tamamında %15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı 

uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif 

ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı Kuruluşun adresinde görülebilir ve 100,00 TL (yüz Türk Lirası) 

karşılığı aynı adresten istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi 

numarası vb. bilgileri ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube 

Müdürlüğü Zemin Kat Z-138 nolu odadan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde 

bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-

138 nolu adrese elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İsteklilerin tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır.  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya 

tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir. 
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