AKÜ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası

: 2020/655353

İşin Adı

: Ikz
Güzergahında
Sinyalizasyon
Binalarında Kırık Olan Akülerin
Yenilerinin Alınması İşi

İhale Türü - Usulü

: Mal Alımı - Açık İhale Usulü

Teknik
Yerine

1 - İdarenin
a) Adresi

: TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BEHİÇBEY/ANKARA Anadolu Bulvarı üzeri

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 SİNYALİZASYON
TEKNİK BİNALARINDA KIRIK OLAN
AKÜLERİN
YERİNE
YENİLERİNİN
ALINMASI İŞİ / 140 Adet 200 Ah Akü, 48 Adet
3000 Ah Akü

b) Teslim [yeri / yerleri]

: 2. BÖLGE MÜD. BAKIM SERVİS MÜD.
IRMAK-KARABÜK GÜZERGAHI

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

: Sözleşme tarihinden itibaren 120 gün

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer

: TCDD İşletmesi 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal
ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Toplantı
Salonu

b) Tarihi ve saati

: 18.12.2020 - 10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler :
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri aşağıdaki sıraya göre
teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret
ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) 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
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartname ekinde belirlenen teklif mektubu,
f) Şekli ve içeriği şartname ekinde belirlenen geçici teminat,
g) Şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri,
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
k) İş deneyimi istenilmesi halinde iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye
kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname,
l) İdarenin isteyebileceği diğer belgeler:
Teklif edilecek ürünlerle ilgili üretici kaşe-imzalı teknik bilgi notu
Ürünler veya üreticiye ait TSE, CE, ISO standart ve kalite belgeleri
Üretici /Yetkili Satıcı Belgesi
Teknik Şartnamede belirtilen diğer belgeler olacaktır.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
İstekli; imalatçı firma veya yetkili satıcı olduğuna dair belgeyi idareye ibraz etmek
zorundadır. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
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:
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,
d) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği
mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
4.2.2. 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 sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen
bedelin %25 inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin
iş deneyimini gösteren belgelerin 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.
4.2.3 Benzer iş olarak kabul edilecek işler
Akümülatör, Güç kaynağı, Ups vb. materyallerin satışını yapmış olmak
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