
ULAŞIM TABANLI ŞEHİR KART YAPISININ İŞLETİLMESİ İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

Başkent Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’den: 
Ulaşım Tabanlı Şehir Kart Yapısının İşletilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 

35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır. 

1-İdarenin  
a) Adresi : Ostim OSB Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No: 

55-E/15 Ostim Teknopark Turkuaz Bina 
Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 385 15 35 
c) Elektronik posta adresi  : info@baskentpara.com 
ç) İhale dokümanının görülebileceği adres : Ostim OSB Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No: 

55-E/15 Ostim Teknopark Turkuaz Bina 
Yenimahalle/ANKARA 

d) İhale Dokümanı Satış Bedeli : 500,00-TL (Beşyüz Türk Lirası)  
  İhaleye katılabilmek için şartname bedeli 

olan 500,00 TL'nin İdarenin T.C. Vakıflar 
Bankası Ege Mahallesi Şubesindeki TR51 
0001 5001 5800 7317 4637 81 no’lu IBAN 
hesabına yatırılması ve İdareden ihale 
dokümanın teslim alınması zorunludur. 

2-İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ulaşım tabanlı şehir kart yapısının işletimi, 

işletim sürecinde teknolojiyle uyumun 
sağlanması, sisteme dahil edilebilecek 
fonksiyonların ilave edilmesi ve tümünün 
işletilmesinden elde edilecek gelirin 
paylaşımı 

b) Yapılacağı yer : Ankara 
c) Süresi : 21.03.2023 tarihinden itibaren 5 (beş) yıl   
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

İhale Salonu Kat: 7 Emniyet Mahallesi 
Hipodrom Caddesi No:5/B Blok 
Yenimahalle/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 04/10/2022 Salı Günü Saat: 14:00 
c) Tekliflerin Verileceği Yer : Başkent Elektronik Para ve Ödeme 

Hizmetleri A.Ş. Ostim OSB Mahallesi 100. 
Yıl Bulvarı No: 55-E/15 Ostim Teknopark 
Turkuaz Bina Yenimahalle/ANKARA 

d) Son teklif verme tarih ve saati  : 04/10/2022 Salı Günü Saat:12:00  
Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür 
4-İhale konusu işin tahmini bedeli ve Geçici teminata ilişkin bilgiler 
İşin muhammen bedeli: 35.000.000,00-TL 
İstekliler tekliflerini İdarece, 5 yıl faaliyet süresi içinde yapılacak yatırım bedeli üzerinden 

verecek olup, iş yatırım için en yüksek bedeli teklif eden istekliye ihale edilecektir 
İşin geçici teminat tutarı toplamda 1.050.000,00 TL (Birmilyonellibin Türk Lirası)  
5-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a.İletişim bilgileri ve ikametgah belgesi  

 



b. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 
odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 
yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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. 

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, 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. 

ç. İhaleye ilişkin (rakam ve yazı ile) imzalı ve kaşeli teklif mektubu. 
d. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici 

teminat mektupları dışındaki teminatların idarenin T.C. Vakıflar Bankası Ege Mahallesi 
Şubesindeki TR51 0001 5001 5800 7317 4637 81 no’lu IBAN hesabına yatırıldığını gösteren 
banka dekontu. 

e. İhale ilan tarihi itibarıyla SGK prim borcu ve vergi borcu yoktur yazısı,  
f. 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge (Yasaklı Olunmadığına Dair 

Taahhütname Örneği) 
g. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; yukarıdaki belgelerin ayrı ayrı 

sunulması gerekir. 
h.İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı/konsorsiyum beyannamesi,  
i. İhale dokümanının satın alındığına dair alındı belgesi,  
j. İstekliler 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme 

Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” kapsamında yetkisi bulunan “Aktif 
Elektronik Para Kuruluşları” izinlerinin olduğuna dair belgeler veya 5411 sayılı “Bankacılık 
Kanunu” gereği yetki belgesi, 

İş ortaklığı olan isteklilerden en az 1 (bir)’inin Teminat ve 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul 
Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında 
Kanun” kapsamında yetkisi bulunan “Aktif Elektronik Para Kuruluşları” izinlerinin olduğuna dair 
belgeler veya 5411 sayılı “Bankacılık Kanunu” gereği yetki almış olması şartlarını sağlaması 
yeterlidir, diğer istenen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Ayrıca, bu iş 
ortaklığını oluşturan ortaklarının ilgili mevzuat kapsamında Elektronik Para Kuruluşu ya da 
Banka için yasaklanmamış olması gerekmektedir. 

6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya 
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme fesih 
edilir. 

7- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil 
göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. Açık veya kapalı 
artırmaya katılamazlar.  

8- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama 
kararı kesindir. 

9- İş bu ilan 9 maddeden ibarettir. 
İsteklilere ilanen duyurulur. 
 10994/1-1 

 


