
 

20 ADET NDB ANTEN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ): 
20 adet NDB anten alımı işi DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14. maddesine göre açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Dosya Numarası : 2021/16 
1-İdarenin 
a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) 

No: 32   06560 - Yenimahalle / Ankara 
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 204 27 77 - 0 312 212 81 58 
c) İhale dokümanının  
    görülebileceği adres : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube 
Müdürlüğü Z-133 nolu oda 

2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı 20 Adet “NDB Anteni (Minimum 6mt., 

maksimum 9 mt. olmak üzere 200-1500 KHZ Nonmetal 
(fiberglas, epoxy fiberglas, vb.) kendiliğinden ayakta 
durabilen (mast) Anten) İşi” 

b) Teslim yeri : DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü Esenboğa/ANKARA 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla 180 
(yüzseksen) takvim günüdür. 

3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) 

No: 32   06330-Etiler/ANKARA adresinde bulunan 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 10.06.2021 Perşembe Günü, Saat 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. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar 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 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. 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 bulunan 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. a) Teklif edilen antenlerin model ve versiyonuna ait güncel ve orijinal teknik 

dokümanlar teklif evrakları ile birlikte verilecektir. 
b) Teklif edilen antenlere ait teknik dokümanların eksiksiz olmasına özen gösterilecek, 

teklif değerlendirme esnasında ihtiyaç duyulacak tüm bilgileri (Genel prensipler, montaj, ilk 
servise verme, bakım-onarım, vb.) ihtiva edecektir. 

c) Teklifte sunulacak broşür ve bakım kitaplarında, teklif edilen antenlerin ön ve arka 
görüntüleri en az birer adet olmak üzere gerçek fotoğrafla gösterilecektir. 

4.2.2. Teknik Şartnameye verilen tüm cevaplar, istekli tarafından kaşelenmiş, antetli 
sayfalar üzerine hazırlanmış olacak ve her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır. Teknik 
şartnamenin bütün maddelerine sırası ile cevap verilecek, Teknik Hususlar bölümü dışındaki 
diğer bölümler de dâhil cevaplandırılmamış hiç bir madde kalmayacaktır. 

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 ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı 

teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (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, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk lirası) 

karşılığı aynı adresten İstekliler 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-133 no.lu 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-133 no.lu 
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. 

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 120 (yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13-Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 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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