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TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ MERSĠN ġUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERSĠN LĠMANI ĠÇERĠSĠNDEKĠ 15 NO'LU 
RIHTIMDA BULUNAN VĠNÇLERĠ ĠÇĠN RAY ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2019/508340 

1-Ġdarenin 

a) Adresi : Yeni Mahalle Ġsmet Ġnönü Bulvarı No: 52/2 33100 Akdeniz/MERSĠN 

b) Telefon ve faks numarası : (0324) 238 03 30 - (0324) 233 96 22 

c) Elektronik Posta Adresi : mersin.sube@tmo.gov.tr 

ç) İhale dokümanının 

görülebileceği internet adresi 

(varsa) 

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 528 metre A75 tipi vinç rayı temini yapılacaktır. 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 

Ģartnameden ulaĢılabilir. 

b) Teslim yeri : Mersin Uluslararası Limanı Ġçerisindeki Toprak Mahsulleri Ofisi Mersin 

ġube Müdürlüğüne Ait Silo Tesisi. 

c) Teslim tarihi : SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren teknik Ģartnameye uygun 

raylar 20 takvim günü içerisinde Mersin Uluslararası Limanı Ġçerisindeki 

Toprak Mahsulleri Ofisi Mersin ġube Müdürlüğüne Ait Silo Tesisi 

içerisine teslim edilecektir. 

3- Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Yeni Mahalle Ġsmet Ġnönü Bulvarı No: 52/2 33100 - Akdeniz / MERSĠN 

b) Tarihi ve saati : 29.11.2019 - 10:30 

4. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
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 konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest 

bölge faaliyet belgesi. 

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. 

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

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 Ġmalat 

Yeterlik Belgesi, 

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiĢ olan teklif ettiği mallara iliĢkin yerli 

malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluĢlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana iliĢkin belgeler: 

- Ġstekliler, Yeterlik Test Sonuç raporlarını teklifi ile birlikte verecektir. Testler, Kamu Kurumu, Üniversite 

veya Akredite edilmiĢ laboratuvarlardan birinde yaptırılacaktır. 

- Teklifle birlikte sunulan Yeterlik Test Sonuç Raporlarının verilmemesi veya Yeterlik Test Sonuç 

Raporlarının Teknik ġartnamede belirtilen kimyasal analiz ve çekme kuvveti değerlerini karĢılamaması 

halinde istekli yetersiz olarak değerlendirilecek ve teklifi geçersiz sayılacaktır. 



4.3.3. 

4.3.3.1. Kaliteye iliĢkin belgeler: 

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları 

veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon 

kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme 

kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon 

kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin 

geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi 

veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından 

akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası 

taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale 

tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

4.3.3.2. Standarda iliĢkin belgeler: 

Ġstekliler, üretici firmaya ait EN ISO 9001 kalite kontrol belgelerini teklifleri ile birlikte sunacaklardır. ĠĢ 

ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın bu belgeleri en az bir ortağın sağlaması gerekir. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yeni Mahalle Ġsmet Ġnönü Bulvarı No: 52/2 33100 - Akdeniz / 
MERSĠN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam 

bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 

vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar: 

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır. 


