
 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2 ADET 60 KVA 400 V. DUAL ELEKTROJEN GRUBUNUN MONTAJLI OLARAK 

ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

DHMİ Genel Müdürlüğü Adnan Menderes Havalimanı Başmüdürlüğünden: 

Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olarak: 2 Adet 60 KVA 400 V. Dual Elektrojen Grubunun 

Montajlı olarak Alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Dosya Numarası: 2021/4 

1-İdarenin : 

a) Adresi: DHMİ Adnan Menderes Havalimanı Başmüdürlüğü - Gaziemir/İZMİR  

b) Telefon ve Faks numarası: (232) 274 26 26 Fax: 274 20 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa):-- 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı: 2 Adet 60 KVA 400 V. Dual Elektrojen Grubunun Montajlı 

olarak alımı/Mal alım  

b) Teslim yeri: DHMİ Adnan Menderes Havalimanı Başmüdürlüğü Karaburun Akdağ 

Radar İstasyonu/İzmir 

c) Teslim Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 (Altmış) gün içersin de teslim 

edilecektir. 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer: DHMİ Adnan Menderes Hava Limanı Başmüdürlüğü İdari Blok Kat: 3 

Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü Toplantı Salonu Gaziemir/İZMİR  

b) Tarihi ve saati: 19 / 04 / 2021 Pazartesi saat : 11.00 

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  

4.1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler 

4.1.1) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

4.1.1.1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya 

da esnaf ve sanatkarlar odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

Odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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 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, 

4.1.5) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.6) 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 bulunun Ticaret Sicil Memurlukları veya serbest Muhasebeci, 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. 

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler. 

4.2.1-Dizel motor, alternatör, kontrollü kumanda ve güç panolarını üreten firmalar ISO 

9001 kalite standardı belgesine haiz olacak olup belgeleri teklif ile birlikte verilecektir. 

4.2.2- İncelenmek üzere teklif edilen ( Grup Seti ) ne ait birer takım komple sistemi içeren 

parça kataloğu, işletim bakım kitabı, elektrik şemaları ile Dizel motoru, Alternatör, Elektronik 

Kontrol paneli ve Güç Panosuna ait teknik bilgi ve orijinal dokümanlar, Elektrojen Gruplarının 

teknik özelliklerini belirtir orijinal kataloglar teklif ile birlikte verilecektir. 

4.2.3-Satıcı firmanın Türkiye’de kendi servisi veya yetkili servisi bulunacak ve bunu 

kanıtlayan belgeleri teklifi ile birlikte vereceklerdir.  

4.2.4-Elektrojen Gruplarına ait fiyatlandırılmış yedek parça listesi teklifle birlikte 

verilecektir.  

4.2.5-İdare, teklif edilen yedek parça fiyatları üzerinden garanti süresi içinde (İdare ’den 

kaynaklanan arızalarda kullanılmak üzere) fiyat farkı ödemeksizin talep edebilecek olup, bu husus 

firma tarafından taahhüt edilecektir. Taahhütname teklif ile birlikte verilecektir 

4.2.6-Teklif edilen elektrojen gruplarının özeliklerini belirten Teknik şartnamenin ekinde 

istenilen bilgiler (EK: 1, EK: 2) doldurularak imalatçı firma tasdikini müteakip teklifle birlikte 

verilecektir. 

4.2.7-Verilecek Dokümanlar şartnamedeki sıralamaya göre, teklif edilen elektrojen 

gruplarının özelliklerini açıklayıcı ve net olarak belirtir şekilde olacaktır. Teklif dosyasına istenen 

tüm belgeler konulacak ve bunlar için indeks hazırlanacaktır. 



 

4.2.8- Elektrojen Grupları için teklifler, montajlı anahtar teslimi ve 2 Yıl Garanti 

süresindeki yıllık bakımları veya 500 saatlik bakımları (hangisi önce dolarsa) dahil olarak fiyat 

verilecektir 

4.3.-Bu ihalede Benzer iş olarak kabul edilecek işler. 

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

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

ortaklığı veya konsorsiyum) yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden 

istekliye ihalenin tamamında %15 (yüzde onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli 

malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli 

malı belgesini/belgelerini sunmaları zorunludur. 

7- İhale Dokümanın görülmesi ve satın alınması; 

7.1) İhale Dokümanı 50.TL (elli türklirası) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce 

imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb bilgileri ile birlikte DHMİ Adnan Menderes 

Havalimanı Başmüdürlüğü İdari Blok Kat:3 Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü Gaziemir/İZMİR 

adresinden satın alınabilir veya görülebilir. 

7.2) İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın Almaları zorunludur. 

8- Teklifler İhale tarih ve saatine kadar DHMİ Adnan Menderes Havalimanı 

Başmüdürlüğü İdari Blok Kat: 3 Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü Gaziemir/İZMİR adresine elden 

teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son 

teklif verme) günü ve saatinde idaremize ulaşmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

9- İstekliler 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 yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan, toplam bedel üzerinden “Teklif Birim Fiyat Sözleşme” 

düzenlenecektir.  

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 90 takvim günü 

olmalıdır. 

12- İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez. 

13- Bu İhalede 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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