
 

KULLANILMIŞ SU SAYAÇLARININ DEĞİŞİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İSKİ Genel Müdürlüğünden: 

İSKİ Genel Müdürlüğü ambarları ve sayaç depolama alanlarındaki “İdare Ambarındaki 

Kullanılmış Su Sayaçlarının Şartnameye Uygun DN20 mm Yeni Eğik Kadranlı ve Hız Esaslı 

R100 Soğuk Su Sayacı ile Değişimi İşi” ihalesi İSKİ Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Haklarının 

Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 22. maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Değişime Konu Malzemenin Cinsi ve Miktarı 

Sıra No Atık Malzeme Adı Miktarı 

1 İdare Ambarındaki Kullanılmış Su Sayaçları 700.000 Kg 

Malzemenin Bulunduğu Yer : Şebekeler Dairesi Başkanlığı Sarf Malzeme Ambarı 

Muhammen Bedel : 52.990.000,00 TL + KDV 

Geçici Teminat Bedeli : 1.589.700,00 TL 

İhale Usulü : İSKİ Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Hakların 

Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğinin 22. maddesi Kapalı İhale Usulü 

İhale Tarihi ve Saati : 29.12.2022 saat:10:00 

İhalenin Yapılacağı Adres : İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel 

Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No: 7 A 

Blok Üst Zemin Kat 07 No'lu Oda 34060 Eyüpsultan/ 

İSTANBUL 

1- İstekliler, tekliflerini ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar teklifler İstanbul Su 

ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No: 7 A Blok 

1. Kat 110 Nolu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL adresine verileceği gibi, taahhütlü posta 

yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler 

değerlendirmeye alınmaz. 

2- İsteklilerin, aşağıda belirtilen belgeleri sunmaları zorunludur; 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde; kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 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, 

b) 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, 



 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) İhale Dokümanında yer alan geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

f) Şartname ve ekini satın alındığına dair belge 

g) 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: 

- Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

- Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

- Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 

- Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği 

mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 

- Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

İsteklilerin bu belgelerden birini sunması yeterlidir. 

3- İhale dokümanı ve ekleri KDV Dahil 100,00.-TL bedel karşılığında İstanbul Su ve 

Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No: 7 A Blok        

1. Kat 109 No'lu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL adresinden temin edilebilir veya ücretsiz 

görülebilir. Ancak ihaleye katılabilmek için ihale dokümanının satın alınması zorunludur. 

4- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aşamada iptal etmekte serbesttir. 

5- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür. 

6- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez 

7- İdaremiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 

İlan Olunur. 15284/1-1 


