
ELEKTRİK DESTEKLİ AKILLI BİSİKLET (E-BİKE) PAYLAŞIM SİSTEMİ KURULUM 
VE İŞLETMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İSPARK İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. A.Ş.’den: 
İhale kayıt numarası: 2022/647 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi hüküm ve tasarrufu altındaki alanlarda Elektrik Destekli Akıllı 

Bisiklet (E-Bike) Paylaşım Sistemi Kurulum ve İşletmesi İşidir. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 13.05.2015 tarih ve 725 nolu İBB Meclis Kararı gereği İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi hüküm ve tasarrufu altındaki alanlarda (sözleşme, protokol, taahhütname vb. 
gibi belgeler ile imza altına alınan özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait alanlar da dâhil) Akıllı 
Bisiklet Kiralama Sistemleri İşletme Yetkisi İSPARK AŞ’ye verilmiştir. Elektrik Destekli Akıllı 
Bisiklet (E-Bike) Paylaşım Sistemi Kurulum ve İşletmesi İşi aşağıda belirtilen şartlarda Yamanevler 
Mah. Karacabey Sok. No: 4 İspark Haldun Alagaş Kat otoparkı Ümraniye/İSTANBUL adresindeki 
ihale salonunda, 06/07/2022 Çarşamba günü saat 11:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. 
maddesine göre Kapalı Teklif usulüne göre gerçekleştirilecektir. 

Sıra 
No 

İşin 
Yapılacağı 

Yer 
Konusu Süre 

Tahmini 
İşletme Hakkı 

Bedeli 

Tahmini 
Gelirin %7’si 
(Ciro Payı) 

Toplam 
Muhammen 

Bedel 

1 
İstanbul 
Geneli 

Elektrik Destekli 
Akıllı Bisiklet  

(E-Bike) 

13.05.2025 
tarihine 
kadar 

40.000.000,00 
TL +KDV 

46.762.633,99 
TL +KDV 

86.762.633,99 
TL +KDV 

İHALEYE KATILACAK OLANLARDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR; 
a) Kanuni ikametgâh belgesi, 
b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, 
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 
1. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve 

Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge, 
2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden 

veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin 
yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi 
bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 
(1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

d) İmza Sirküleri, 
1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli İmza Beyannamesi, 
2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli İmza Sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk 
Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi 

 



bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca 
veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.) 

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter 
tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığı 
takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile 
yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. 

g) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış 
belge, 

(Ortak girişim olması halinde tüm ortaklar ayrı ayrı sunmalıdır.) 
h) SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili sosyal güvenlik merkezinden, ihale ilan 

tarihinden sonra alınmış belge, 
(Ortak girişim olması halinde tüm ortaklar ayrı ayrı sunmalıdır.) 
i) Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift 

imzalı, şube teyitli geçici ve süresiz teminat mektubu veya teminat kabul edilen diğer değerler.  
(Geçici Teminat bedeli 2.602.879,02 TL (İki Milyon Altı Yüz İki Bin Sekiz Yüz Yetmiş 

Dokuz Türk Lirası İki Kuruş)’dan az olamaz. 
(Ortak girişim olması halinde, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.) 
j) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
İstekli 86.762.633,99 TL muhammen bedelin en az %10’u olan 8.676.263,40 TL (Sekiz 

Milyon Altı Yüz Yetmiş Altı Bin İki Yüz Altmış Üç Türk Lirası Kırk Kuruş)’dan az olmamak üzere 
bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 
bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans 
mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

(Ortak girişim olması halinde, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.) 

k) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
Aşağıdaki belgelerden herhangi birisinin sunulması zorunludur. 
• İş Deneyim Belgesi 
• E-Bisiklet, E-Moped veya E-Skuter Lisansı/Yetki Belgesi 
(Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeleri sunan 

ortağın en az %25 paya sahip olması gereklidir.) 
İş deneyim belgesi sunulması halinde benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 
Yurtiçinde veya yurtdışında iki tekerlekli paylaşımlı ulaşım araçları sektöründe faaliyette 

bulunmuş olmak benzer iş olarak kabul edilecektir. 
l) Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler; 
• ISO 9001 (Kalite) 
• ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) 
• ISO 45001 (İş Güvenliği) 
• ISO 14001 (Çevre) belgeleri  
• ISO 39001 (Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi) 
(Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından 

ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.) 

 



m) İhale dosyası satın alındığına dair belge, 
İhale Şartnamesi; 10.000,00 TL (On Bin Türk Lirası) bedel karşılığında İdare adına Satınalma 

ve İdari İşler Müdürlüğü’nden alınarak, şartname alındı makbuzu ihale dosyasına konulmak üzere 
istekli veya yetkili vekillerine verilir. 

n) Teknik şartnamede belirtilen 10.000 adet bisikletin sahada yer alması için takvim planı; 
Yüklenici işbu şartnamede belirtilen 10.000 adet bisikletin sahada yer alması için takvim planını ihale 
dosyası içinde İSPARK’a sunacak olup, 10.000 adet bisiklet sayısına sözleşme imzalandıktan sonra en 
geç 1 yıl içinde ulaşacaktır. 

o) Numune ürün; İstekli ihale gün ve saatine kadar Teknik Şartnamede belirtilen bisiklet 
tarifine uygun numune bisikleti İSPARK’a teslim edecektir.  

p) Demo uygulama işlerlik denemesi; Yüklenici adayları ihale gün ve saatine kadar iş bu 
şartnamede talep edilen kiralama yöntemini içeren demo uygulamayı (Android ve IOS platformları 
olarak) teslim edilen bisiklet ile çalışır halde denenebilecek şekilde İSPARK’a iletecektir. 

İhalede verilen teklifin geçerli olabilmesi için üstte belirtilen belgelerin asıllarının veya noter 
tasdikli suretlerinin ya da aslı idarece görülmüştür şerhi ile eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde ihale 
tarih ve saatine kadar İspark İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş. Yamanevler Mah. Karacabey 
Sok. No.4 İSPARK Haldun Alagaş Kat Otoparkı Ümraniye/İSTANBUL adresindeki Satınalma ve 
İdari İşler Müdürlüğü / İhale ve Sözleşmeler Şefliği’ne teslim alındı yazısı karşılığında verilmesi veya 
iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir. Teklif zarfı iadeli taahhütlü gönderilmesi 
durumunda ihale saatine kadar idareye ulaşması zorunludur. 

İstekliler, (o) ve (p) maddelerinde belirtilen numune ürün ve demo uygulamasını teklifleri ile 
beraber ihale saatine kadar İdare’ye tutanak karşılığında ayrıca teslim etmek zorundadır. 

İlgili maddelerde belirtilen numuneler yine komisyon tarafından değerlendirilecek olup teknik 
şartnamede belirtilen özelliklere haiz olmayan ürün veya demo uygulama kabul edilmeyecek, uygun 
görülmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacak ve gerekçesi açıkça yazılı olarak raporda 
belirtilecektir. 

Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre geçici teminat, ihale şartname bedeli 
yatırıldığına dair belge dâhil bu Kanuna uygun olması gerekmektedir. 

Diğer Şartlar: 
1.Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istekliler, 

istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, 
dosyalarını en geç ihale tarih ve saatine kadar Yamanevler Mah. Karacabey Sok. No:4 İspark Haldun 
Alagaş Kat otoparkı Ümraniye / İSTANBUL adresindeki Satınalma ve İdari İşler Müdürlüğü Satınalma 
ve İhale Şeflği’ne teslim alındı yazısı karşılığında verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da 
gönderebilirler. 

(Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması 
şarttır.)   

2. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
2886 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ilan olunur. 
   7316/1-1 

 


