
 

AKÜSTİK FİBER ALGILAMA SİSTEMİ İÇİN KAMERA SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2020/654827 
İşin Adı : Ikz Güzergahında Kurulu Aküstik Fiber 

Algılama Sisteminin Kameralı Hale Getirilmesi 
İşi 

İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü 
1 - İdarenin   
a) Adresi : TCDD İşletmesi 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

Anadolu Bulvarı üzeri BEHİÇBEY / ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 3122111449-5208781 - 3125208949 
c) Elektronik posta adresi : 2.bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının  

               görülebileceği internet adresi 
: www.tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın   
a) Niteliği, türü ve miktarı : IKZ GÜZERGAHINDA KURULU AKÜSTİK 

FİBER ALGILAMA SİSTEMİNİN KAMERALI 
HALE GETİRİLMESİ İŞİ 

b) Teslim [yeri / yerleri] : DEMİRYOLU BAKIM SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ 
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmenin imza tarihinden itibaren teslim 

süresi yürürlüğe girecek ve işe başlanacaktır. 
Teslim süresi Sözleşmenin imzalanmasına 
müteakip 150 (yüz elli) Takvim günüdür). 

3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik 
   Değerlendirmesinin 

  

a) Yapılacağı yer : IKZ GÜZERGAHINDA TCDD IRMAK 
ZONGULDAK HATTI 

b) Tarihi ve saati : 24.12.2020 - 10:00 

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

4.1 *Ürünlere ait (kameralar, muhafazalar, lensler, kayıt ve izleme yazılımı, iş 
istasyonları, sunucular, izleme monitörleri, switçhler, ups ve kabinler ile ilgili üretici tarafından 
verilen teknik bilgileri içeren doküman 

* Kameralar, muhafazalar, lensler, kayıt ve izleme yazılımı, iş istasyonları, sunucular, 
izleme monitörleri, switçhler, ups ve kabinler ile ilgili üretici tarafından verilen teknik 
Şartnameye cevaplar. 

* Sistem kurulumu, Eğitim Teknik Servis ve Bakım yetki belgesi 
* Switçhler, iş istasyonları ve kayıt sunucuları için üretici veya distribitör tarafından 

verilecek olan 5 Beş yıllık garanti taahhütnamesi. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.2.1 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: 
4.2.2 Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 
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) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği 

mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 
 10117/1-1 

 


