
MUHTELİF UPS AKÜ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ): 
6 KISIMDA UPS AKÜSÜ ALIMI İŞ DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 
İhale Dosya Numarası : 2022/13 
1- İdarenin 
a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 

32 06560 -Yenimahalle / Ankara 
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 204 27 77 – 0 312 204 27 78 / 
  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 : Kısım A- 272 adet 7-8,9 Ah Aralığında 

12V C10 Kuru Tip Tam Bakımsız Akü, 
  Kısım B- 90 adet 19-31,9 Ah Aralığında 

12V C10 Kuru Tip Tam Bakımsız Akü, 
  Kısım C- 354 adet 85-94,9 Ah Aralığında 

12V C10 Kuru Tip Tam Bakımsız Akü, 
  Kısım D- 302 adet 75-84,9 Ah Aralığında 

12V C10 Kuru Tip Tam Bakımsız Akü, 
  Kısım E- 348 adet 95-110 Ah Aralığında 

12V C10 Kuru Tip Tam Bakımsız Akü, 
  Kısım F- 72 adet 61-74,9 Ah Aralığında 

12V C10 Kuru Tip Tam Bakımsız Akü 
Mal Alımı 

b) Teslim yeri : 1-Ankara Esenboğa Havalimanı 
Başmüdürlüğüne, 

  2-Zonguldak Çaycuma VOR İstasyonuna, 
  3-Ankara Mira Radar İstasyonuna, 
  4-Sinop Havalimanı Müdürlüğüne, 
  5-Denizli Çardak Havalimanı Müdürlüğüne, 
  6-Isparta Süleyman Demirel Havalimanı 

Müdürlüğüne, 
  7-Samsun Çarşamba Havalimanı 

Müdürlüğüne, 
  8-Uşak Havalimanı Müdürlüğüne, 
  9-Genel Müdürlük Merkez Binasına 

mahallerine montajlı olarak teslim 
edilecektir. 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en 
fazla 150 (yüzelli) takvim günüdür. 

 



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

06560- Yenimahalle/ANKARA adresinde 
bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal 
Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 22/06/2022 Çarşamba 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.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, 
4.1.4. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.5. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
- 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, 
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya teknolojik ürün deneyim 
belgesi, 

 



4.3.2. İstekliler teklif edecekleri malzemelere ilişkin 
1. Akü üreticisi; ISO 9001 ve ISO 14001 kalite belgelerine sahip olmalıdır. Bu özelliği 

belirten akü broşürleri, katalogları, vb. belgeler teklifle birlikte verilecektir. 
2. Teklif edilen Aküler ;IEC 60896-21/22, EN 60896-21/22, DIN EN 60896-2, BS 6290-

4, BS EN 60896-22 , TS 1352-3 EN 60869-22, TS 1352-2 EN 60869-21 standartlarından birisine 
uygunluğunu belirten akü broşürleri, katalogları vb. teknik belgeler teklifle birlikte verilecektir. 

3. Aküler, üretildiği ülkenin standartlarına uygun imal edilmiş olacak (TSE, VDE, DIN, 
BS, JIS, NF, …vb) ve söz konusu standart belgesi teklifte belirtilecektir. Bahis konusu belgeleri 
ibraz edemeyen ve teklifle beraber vermeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir. 

4. Teklifin teknik şartname ile mukayese edilebilmesi için teklif konusu akülerin kendi 
özellikleri açık ve net bir şekilde belirtilecek olup, Teknik Şartnameye Cevaplar başlığı altında 
teknik şartname ile karşılaştırmalı olarak verilecektir. (Şartnamedeki özellikleri karşılar, aynısı, 
kabul edildi, anlaşıldı vb. ifadeler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.) 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
- Bu madde boş bırakılmıştır. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 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.) 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; 

2.) Tekliflerin eşit olması halinde teslim süresi en kısa olan tercih edilecektir. 
3) Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin 

belirlenmesinde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme 
esas alınacaktır. 

6- Bu ihale sadece yerli isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00 TL (İkiyüzelli 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-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 sayılı Kamu İhale Kanunu 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. 

 5740/1-1 

 


