
EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YARDIMCI 
HİZMETLERDE ÇALIŞTIRILACAK 20(YİRMİ) KİŞİLİK PERSONEL VE 1(BİR) ADET ARAÇ 

KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ 

EDİRNE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMAM BİRİMİ 
 
Edirne Belediye Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Yardımcı Hizmetlerde 
Çalıştırılacak 20(yirmi) Kişilik Personel ve 1(bir) Adet Araç Kiralama Hizmet Alım İşi hizmet alımı 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2016/473674 

1-İdarenin 

a) Adresi : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın 

Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi 

Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - MERKEZ / 

EDİRNE 22020 Babademirtaş Mah. EDİRNE 

MERKEZ/EDİRNE 

b) Telefon ve faks numarası : 2842129926 - 2842129925 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma_edirne@mynet.com 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi 

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

 
2-İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Edirne Belediye Başkanlığı Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 

Yardımcı Hizmetlerde Çalıştırılacak 20(yirmi) Kişilik Personel 

ve 1 (bir) Araç Kiralama Hizmet Alım İşi 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KADIN VE AİLE 

HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017 

 
3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii 

Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - Merkez / Edirne 

b) Tarihi ve saati : 16.12.2016 - 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. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;  
4.1.1.1. 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,  
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge,  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimdeki 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 işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge,  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,  

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere 

serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma 

uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç 

kriter birlikte aranır.  

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına 

bakılır.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç 

defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait 

gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. 

Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 

50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya 

teknolojik ürün deneyim belgesi.  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 
Her türlü işçi çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir. 
 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne Belediye 
Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satınalma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı 
Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - Merkez / Edirne adresinden satın 
alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur.  
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü 
Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 



vasıtasıyla da gönderilebilir.  
 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.  
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.  
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
 
13.Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır. 
 



EDIRNE BELEDIYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESINDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 20 (YIRMI) KIŞILIK HIZMET ALIM IŞI 

EDIRNE BELEDIYESI MALİ HIZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BIRIMI  

Edirne Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere 20 (yirmi) Kişilik Hizmet 
Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
ihale Kayıt Numarası 	 : 2016/471050 
1-idarenin 

a) Adresi 	 : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma 
Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii 
Ek Hizmet Binası No:1 22020 MERKEZ/EDİRNE 

b) Telefon ve faks numarası 	: 2842129926 - 2842129925 

c) Elektronik Posta Adresi 	: satinalma_edirne(mynet.com  

ç) ihale dokümanının görülebileceği 	: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  
internet adresi 

2-ihale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı 

b) Yapılacağı yer 

c) Süresi 

: Edirne Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü Bünyesinde 
Çalıştırılmak Üzere 20 (yirmi) Kişilik Hizmet Alım İşi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir. 

: Edirne Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü 

: işe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017 

3- ihalenin 

a) Yapılacağı yer 	 : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek 
Hizmetleri Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi 
Saraçhane Mevkii Ek Hizmet Binası No:1 22020 - Merkez / Edirne 

b) Tarihi ve saati 	 : 15.12.2016 - 09:00 

4. Ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuat] gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. 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, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat] gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk 
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimdeki 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 idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olnıası halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil 
memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali rnüşavir tarafından 
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu 
şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: 



Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki 
kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka 
referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya 
teknolojik ürün deneyim belgesi.' 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 

Her türlü işçi çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. ihale dokumanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale doküman', idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne Belediye Başkanlığı 
Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhune 
Mevkii Ek Hizmet Binası No:I 22020 - Merkez / Edirne adresinden satın alınabilir. 
7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokumanın' satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak 
indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek 
Hizmetleri Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hizmet Binası No:I 22020 
- Merkez / Edirne adresine elden tesliııı edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her 
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 
üzerinden birim fiyat sözleşme iınzalanacaktır. 
Bu ilıalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %ründen az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.11iğer hususlar: 
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 



EDIRNE BELEDIYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESINDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 2 (İKİ) KİŞİLİK DANIŞMAN PERSONEL VE 1 (BİR) KİŞİ LİK ŞOFÖR 

PERSONEL HİZMET ALIM İŞİ 
EDIRNE BELEDIYESI MALİ HIZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BIRIMI  

Edirne Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü Bünyesinde Çalıştınlınak Üzere 2 (iki) Kişilik Danışman 
Personel ve 1 (bir) Kişilik Şoför Personel Hizmet Alım İşi hizmet alııııı4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 

ihale Kayıt Numarası 	 : 2016/474329 
I -idarenin 

a1 Adresi 

b) Telefon ve faks numarası 

e) Elektronik Posta Adresi 

ç) ihale dokümanının görülebileceği 
internet adresi 

2-İlıale konusu hizmetin 

a) Niteliği. türü ve miktarı 

b) Yapılacağı yer 

e) Süresi 

3- ihalenin 

a) Yapılacağı yer 

I» Tarihi ve saati 

: Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma 
Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii 
Ek Hizmet Binası No:1 22020 - MERKEZ / EDIRNE 22020 
Babademirtaş Mah. MERKEZ/ED1RNE 

: 2842129926 - 2842129925 

: satinalma_edirne ıOnlynet.com  

: hups://ekap.k ik.gov.tr/EKA  P/ 

: Edirne Belediye Başkanlığı özel Kalem Müdürlüğü Bünyesinde 
Çalıştinlmak Üzere 2 (iki) Kişilik Danışman Personel ve 1 (bir) 
Kişilik Şoför Personel Hizmet Alın) Işi 
Ayrıntılı bilgiye EKAIrıa yer alan ihale doküman' içinde bulunan 
idari şannameden ulaşılabilir. 

: Edirne Belediye Başkanlığı özel Kalem Müdürlüğü 

: işe başlama tarihi 01.01.2017, işin bilis tarihi 31.12.2017 

: Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek 
Hizmetleri Birimi Babademinaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi 
Saraçhane Mevkii Ek Hizmet Binası No:1 22020 - Merkez / Edirne 

: 16.12.2016 - 09:00 

4. Ihaleye katılabilıne şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuat' gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi: 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasıııdan ya da ilgili meslek 
odasından. ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundugu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanay.  i odasından. ilk 
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza 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 kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimdeki 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 hususlar' gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği Idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şannamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İlıale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip onağina ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil 
memurluklan veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest nıııhasebeci mali müşavir tarafından 



ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu 
şartın korunduğunu gösıeren, standart forma uygun belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterlige ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedeliıı %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki 
kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan inevduatınrgösterir banka 
referans mektubu. 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarlar] toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir. 

4.3. Niesleki ve Teknik yeterlige ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İş deneyinıini gösteren belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya 
teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihillede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 

Her türlü işçi çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlan benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. Ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İlıale doküman'. idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne Belediye Başkanlığı 
Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birinıi Babademinaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane 
Mevkii Ek Hizmet Binası No:1 22020 - Merkez / Edirne adresinden satın alınabilir. 
7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale doküman'''ı satın almaları veya EKA P üzerinden e-imza kullanarak 
inclirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek 
Hizmetleri Birimi Babademirmş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hizmet Binası No:1 22020 
- Merkez / Edirne adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gonderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her 
bir iş kaleminin nıiktarı ile bu kalem ler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 
üzerinden birini fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ilıalede. işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tularda geçici teminat 
vereceklerdir. 

Il.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diger hususlar: 

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



İLAN 

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

 

 Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan Sarayiçi Mevkiinde, boş kalan çevirmeci yerleri, 10 Temmuz 2016 / 24 Temmuz 2016 

döneminde içkili lokanta olarak (Köfte – Sucuk- vb. Izgara çeşitleri) kullanılmak üzere, 2886 sayılı yasanın 51/a maddesine göre Pazarlık 

(Artırma) Usulü ile kiraya verilecektir.  

 İhaleye katılacak taliplilerden istenecek belgeler; 

a-)  Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi.  

b-) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odasından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri. (2016 yılı vizeli)  

c-) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2016 yılında düzenlenmiş vekâletname.  

d-) Ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.(2016 yılı vizeli) 

e-) İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2 inci maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.  

g-) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları “İlişiksiz Belgesi” 

Şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde görülebilir.  

2886 sayılı D.İ.K. nun 29. Maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

İsteklilerin yukarıda belirtilen evraklarla 01.07.2016 Cuma günü aşağıda belirtilen saatlerde Belediye Encümenine başvurmaları ilan olunur. 

S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ KULLANMA AMACI NO’SU TAHMİNİ 

KİRA BEDELİ 
İHALE GÜN VE 

SAATİ 

1 Edirne Merkez Sarayiçi İçkili Lokanta 

(Köfte,Sucuk, vb. IzgaraÇeşitleri) 

1 2.000,00 TL 01.07.2016 Cuma 

Saat:16.00 

2 Edirne Merkez Sarayiçi İçkili Lokanta 
(Köfte,Sucuk, vb. IzgaraÇeşitleri) 

2 2.000,00 TL 01.07.2016 Cuma 

Saat:16.02 

4 Edirne Merkez Sarayiçi İçkili Lokanta 
(Köfte,Sucuk, vb. IzgaraÇeşitleri) 

4 2.000,00 TL 01.07.2016 Cuma 

Saat:16.04 

 



ĠLAN 

EDĠRNE BELEDĠYE BAġKANLIĞINDAN 

 

 Belediyemize ait aĢağıda dökümü yapılan Sarayiçi Mevkiinde, çevirmeci yerleri, 01 Mayıs 2016 / 31 Temmuz 2016 döneminde 

kullanılmak üzere, 2886 sayılı yasanın 51/a maddesine göre Pazarlık (Artırma) Usulü ile kiraya verilecektir.  

 Ġhaleye katılacak taliplilerden istenecek belgeler; 

a-)  KiĢilerden; Ġkametgâh belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi.  

b-) Tüzel kiĢilerden; Ticaret ve Esnaf Odasından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri. (2016 yılı vizeli)  

c-) Ġhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2016 yılında düzenlenmiĢ vekâletname.  

d-) Ortak giriĢim olması halinde ortaklarca imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi.(2016 yılı vizeli) 

e-) Ġsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2 inci maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.  

g-) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları “ĠliĢiksiz Belgesi” 

ġartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde görülebilir.  

2886 sayılı D.Ġ.K. nun 29. Maddesi gereğince Ġhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

Ġsteklilerin geçici teminata ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 28.04.2016 PerĢembe günü aĢağıda belirtilen saatlerde Belediye 

Encümenine baĢvurmaları ilan olunur. 

S.NO ĠLĠ ĠLÇESĠ MAHALLESĠ KULLANMA 

AMACI 

NO’SU TAHMĠNĠ 

KĠRA BEDELĠ 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNATI 

ĠHALE GÜN VE SAATĠ 

1 Edirne Merkez Sarayiçi Çevirmeci 1 7.500,00 TL 225,00 TL 28.04.2016 PerĢembe Saat:14.30 

2 Edirne Merkez Sarayiçi Çevirmeci 2 7.500,00 TL 225,00 TL 28.04.2016 PerĢembe Saat:14.32 

3 Edirne Merkez Sarayiçi Çevirmeci 3 7.500,00 TL 225,00 TL 28.04.2016 PerĢembe Saat:14.34 

4 Edirne Merkez Sarayiçi Çevirmeci 4 7.500,00 TL 225,00 TL 28.04.2016 PerĢembe Saat:14.36 

5 Edirne Merkez Sarayiçi Çevirmeci 5 7.500,00 TL 225,00 TL 28.04.2016 PerĢembe Saat:14.38 

 



   

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 

İlan Süresi : 7 

   

Yasal Kapsam : 13 b/1 

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet :  

Ortak Alım : Hayır 

 

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ'NE AÇIK KASA ÇİFT 

KABİNLİ,DİZEL YAKITLI KAMYONET MAL ALIM 

EDİRNE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ 

 

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ'NE AÇIK KASA ÇİFT 

KABİNLİ,DİZEL YAKITLI KAMYONET MAL ALIM alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 

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

almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2016/117477 

1-İdarenin 

a) Adresi : HÜRRIYET MEYDANI BELEDIYE EK HIZMET BINASI KAT:2 

22020 ÇAVUŞBEY MAHALLESİ EDİRNE MERKEZ/EDİRNE 

b) Telefon ve faks numarası : 2842129926 - 2842129925 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma_edirne@mynet.com 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi (varsa) 

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

 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 (BİR) ADET AÇIK KASA ÇİFT KABİNLİ DİZEL YAKITLI 

KAMYONET  

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA 30 İŞ GÜNÜ İÇERİNDE 

İSTENİLEN ARAÇ TESLİM EDİLECEKTİR 

 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın 

Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi 

Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - Merkez / 

Edirne 

b) Tarihi ve saati : 25.04.2016 - 14:00 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 



   

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

belgesi;  

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine 

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir 

belge,  

4.1.1.2. 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,  

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 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. 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.  

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, 

  

 

Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif 

ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

  

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: 

Araçen az 2 yıl   Garanti kapsamında olacak ve  bakım ve Onarım Yetkili Servis Tarafından Yapılacaktır. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları 

ve açıklamaları içeren doküman: 

Tedarik edilecek malın fotoğrafları ve  teknik özellikleri gösterir katolog komisyona sunulacaktır. 

 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 
tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.  
 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne Belediye 
Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı 



   

Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - Merkez / Edirne adresinden satın 
alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur.  
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın 
Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 
22020 - Merkez / Edirne 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. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.  
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.  
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  



Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 

İlan Süresi : 21 

   

Yasal Kapsam : 13 b/3 

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet :  

Ortak Alım : Hayır 

 

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DURAK KABİNİ MAL 

ALIM İŞİ 

EDİRNE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ 

 

Edirne Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Durak Kabini Mal Alım İşi alımı 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2016/124357 

1-İdarenin 

a) Adresi : HÜRRIYET MEYDANI BELEDIYE EK HIZMET BINASI KAT:2 

22020 ÇAVUŞBEY MAHALLESİ EDİRNE MERKEZ/EDİRNE 

b) Telefon ve faks numarası : 2842129926 - 2842129925 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma_edirne@mynet.com 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi (varsa) 

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

 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem 85 adet Durak Kabini  

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 

c) Teslim tarihi : Yüklenici firma durak kabinlerini Edirne Belediyesi Ulaşım 

Hizmetleri Müdürlüğüne sözleşme imzalandıktan sonra 20 

gün içinde teslim edecektir. 

 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Satın Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı 

Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - 

Merkez / Edirne 

b) Tarihi ve saati : 11.05.2016 - 14:00 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 



4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası belgesi;  

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine 

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge,  

4.1.1.2. 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,  

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 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. 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 İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve 

teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

d) 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. 

4.3.2. 

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler: 

İstenilen durak kabinleri TS 5317 ,TS EN 12543-5 ,ve TS 12792  Standardına uygun olacak ve TSE 

belgeleri  ihale teklif dosyasında komisyona sunulacaktır. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

Tedarik edilecek malların  katalogları, fotoğrafları , teknik şartnameye cevapları içeren belgeleri  ihale 

teklif dosyası içerinde komisyona sunacaktır. 

 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne Belediye 
Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı 



Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - Merkez / Edirne adresinden satın 
alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur.  
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın 
Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası 
No:1 22020 - Merkez / Edirne 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. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.  
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.  
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  



KALDIRIM YAPTIRILACAKTIR 

EDİRNE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Barutluk,Kocasinan ve Şükrüpaşa mahallelerine beton parke kaldırım yapılması yapım işi 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.  

İhale Kayıt Numarası : 2016/134857 

1-İdarenin 

a) Adresi : BABADEMIRTAS MAH. TEKKE KAPI CAD. FEN ISLERI 

MD. 22020 SARAÇHANE MERKEZ/EDİRNE 

b) Telefon ve faks numarası : 2842252216 - 2842135347 

c) Elektronik Posta Adresi : fenislerimd@edirne.bel.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi 

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

 

2-İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5810 m2 lik alanda Beton parke kaldırım yapımı  

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : EDİRNE/MERKEZ 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde  

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür. 

 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : BABADEMIRTAS MAH. TEKKE KAPI CAD. FEN ISLERI 

MD. 22020 SARAÇHANE EDİRNE MERKEZ 

b) Tarihi ve saati : 11.05.2016 - 10:30 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

veya ilgili Meslek Odası Belgesi.  

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve 

sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. 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,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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.  

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 

yaptırılamaz.  

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 

bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 



muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.  

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 deneyim belgeleri: 

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 

50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.  

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 

mimarlık bölümleri: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİNİN (A)-V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ 

(Altyapı+Üstyapı) benzer iş olarak kabul edilecektir. 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 

İNŞAAT MÜHENDİSİ veya MİMAR 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk 

Lirası) karşılığı BABADEMIRTAS MAH. TEKKE KAPI CAD. FEN ISLERI MD. 22020 SARAÇHANE 

EDİRNE MERKEZ adresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 

kullanarak indirmeleri zorunludur.  

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BABADEMIRTAS MAH. TEKKE KAPI CAD. FEN ISLERI MD. 

22020 SARAÇHANE EDİRNE MERKEZ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 

teminat vereceklerdir.  

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.  

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13.Diğer hususlar: 

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 

teklif üzerinde bırakılacaktır. 
 

 









Standart İhale Formu — KİK001.0/H 
İhale Onay Belgesi 

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 

İlan Süresi : 7 

   

Yasal Kapsam :  

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet :  

Ortak Alım : Hayır 

Sınır Değer :   

Personele Dayalı :  Hayır - 12.06.2015 tarihi ile devreye giren yönetmelik sonrası gelen 

ilanlarda sadece sınır değer bilgisi için anlam ifade etmektedir. 

 

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 655 KIRKPINAR 

YAĞLI GÜREŞLERİ FESTİVALİNDE 22,23,24 TEMMUZ GÜNLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE 

VERİLMEK ÜZERE KUMANYA YAPTIRILMASI 

EDİRNE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ 

 

Edirne Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 655 Kırkpınar Yağlı Güreşleri 

Festivalinde 22,23,24 temmuz günlerinde görevli personele verilmek üzere kumanya 

yaptırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü 

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

İhale Kayıt Numarası : 2016/150023 

1-İdarenin 

a) Adresi : HÜRRIYET MEYDANI BELEDIYE EK HIZMET BINASI KAT:2 

22020 ÇAVUŞBEY MAHALLESİ EDİRNE MERKEZ/EDİRNE 

b) Telefon ve faks numarası : 2842129926 - 2842129925 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma_edirne@mynet.com 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi 

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

 

2-İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivalinde 22,23,24 temmuz 

günlerinde görevli personele verilmek üzere 6000 öğün kumanya 

yaptırılması  

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 

idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satınalma 

Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane 

Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - Merkez / Edirne 

c) Süresi : İşe başlama tarihi 22.07.2016, işin bitiş tarihi 24.07.2016 

 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satınalma 

Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane 



Standart İhale Formu — KİK001.0/H 
İhale Onay Belgesi 

Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - Merkez / Edirne 

b) Tarihi ve saati : 10.05.2016 - 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. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;  

4.1.1.1. 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,  

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel 

olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından verilmiş Toplu Üretim Yerlerine ilişkin Gıda Üretim 

İzin Belgesi veya Üretim Yapabileceklerine dair verilmiş İşletme Kayıt Belgesi Sunacaklardır. İlgili 

Firmanın İşletme Adresi Edirne Mücavir Saha Sınırları Dahilinde olması gerekmektedir. 

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 

kişiliğin yönetimdeki 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 işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 

ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 

müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 

kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,  

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: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 

50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya 

teknolojik ürün deneyim belgesi.  

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: 

. Yüklenicinin İhale konusu İstenilen Yemeği, en az 3000(üçbin) kapasiteyi Üretebilmesi için gerekli Makine, 

Teçhizat ve Diğer Ekipmanların Kendi Malı veya noter onaylı Kiralık olduğunu belirten belgeleri ve kapasite 

raporunu teklif zarf içerisinde sunmak zorundadır.   

• Yüklenicinin kendi malı veya kiralık olacak noter onaylı şekilde Yemek dağıtımı sırasında kullanılan en az 

2(iki) adet kapalı kasa yemek dağıtımında kullanılan araçlar mevzuatına uygun araçların belgelerini teklif 

zarf içerisinde sunmak zorundadırlar. 

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler: 

Et ve Et Ürünleri, Ayran ve Ekmek için Gıda Üretim belgesi veya yetkili satıcı belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 
Her türlü Yemek Üretimi Veya Dağıtım Veya Yemek Servis Hizmet İşi benzer iş olarak kabul edilir. 



Standart İhale Formu — KİK001.0/H 
İhale Onay Belgesi 

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı : Edirne Belediye 

Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satınalma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi 

Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - Merkez / Edirne adresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 

kullanarak indirmeleri zorunludur.  

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Satınalma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası 

No:1 22020 - Merkez / Edirne adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir.  

 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, 

her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 

teminat vereceklerdir.  

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.  

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

 

13.Diğer hususlar: 

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

üzerinde bırakılacaktır. 
 









KIRKPINAR GÜREŞ TRİBÜNLERİNİN BOYA BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI 
EDİRNE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 
Kırkpınar Güreş Tribünlerinin boya bakım ve onarımının yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2016/166994 

1-İdarenin 

a) Adresi : BABADEMIRTAS MAH. TEKKE KAPI CAD. FEN ISLERI MD. 

22020 SARAÇHANE EDİRNE MERKEZ/EDİRNE 

b) Telefon ve faks numarası : 2842252216 - 2842135347 

c) Elektronik Posta Adresi : fenislerimd@edirne.bel.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi 

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

 
2-İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2500 m2 dış cephe,10000 m2 iç cephe boyası yapılması.  

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : Edirne Merkez 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde  

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

 
3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : BABADEMIRTAS MAH. TEKKE KAPI CAD. FEN ISLERI MD. 

22020 SARAÇHANE MERKEZ/EDİRNE 

b) Tarihi ve saati : 24.05.2016 - 10:00 

 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
veya ilgili Meslek Odası Belgesi.  
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve 
sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  
4.1.1.2. 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,  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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.  
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.  
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 



bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.  

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 deneyim belgeleri: 

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 

50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 

belgeler.  

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 

ve mimarlık bölümleri: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

(B) ÜST YAPI III. GRUP BİNA İŞLERİ (Her türlü tamir, bakım, onarım ve boya işleri) 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 

İnşaat Mühendisi veya Mimar 

 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk 
Lirası) karşılığı BABADEMIRTAS MAH. TEKKE KAPI CAD. FEN ISLERI MD. 22020 SARAÇHANE 
MERKEZ/EDİRNE adresinden satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur.  
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BABADEMIRTAS MAH. TEKKE KAPI CAD. FEN ISLERI MD. 
22020 SARAÇHANE MERKEZ/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  
 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
 
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.Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 

teklif üzerinde bırakılacaktır. 

 



KALDIRIM YAPTIRILACAKTIR 

EDİRNE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Şehrimiz Barutluk mahallesi Yeni İmam Hatip Lisesi yoluna, Kocasinan mahallesi 44sokak ile Sultan 1Murat 

Hastanesi yolu ve Şükrüpaşa mahallesi Bülent Ecevit,Abdi İpekçi caddelerinin yapılaşması tamamlanan yerlerine 

beton parke kaldırm yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.  

İhale Kayıt Numarası : 2016/175938 

1-İdarenin 

a) Adresi : BABADEMIRTAS MAH. TEKKE KAPI CAD. FEN ISLERI MD. 22020 

SARAÇHANE EDİRNE MERKEZ/EDİRNE 

b) Telefon ve faks numarası : 2842252216 - 2842135347 

c) Elektronik Posta Adresi : fenislerimd@edirne.bel.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi  

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

2-İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 4460m2 Beton Parke Kaldırım döşenmesi  

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

şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : EDİRNE/MERKEZ 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde  

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.  

 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : BABADEMIRTAS MAH. TEKKE KAPI CAD. FEN ISLERI MD. 22020 

SARAÇHANE EDİRNE MERKEZ  

b) Tarihi ve saati : 01.06.2016 - 10:30 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili 

Meslek Odası Belgesi.  

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar 

odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. 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,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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.  

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 



yaptırılamaz.  

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil 

memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu 

şartın korunduğunu gösteren belge.  

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 deneyim belgeleri: 

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 

oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.  

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık 

bölümleri: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİNİN (A)-V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ 

(Altyapı+Üstyapı) benzer iş olarak kabul edilecektir. 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 

İNŞAAT MÜHENDİSİ veya MİMAR 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BABADEMIRTAS MAH. TEKKE 

KAPI CAD. FEN ISLERI MD. 22020 SARAÇHANE EDİRNE MERKEZ adresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak 

indirmeleri zorunludur.  

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BABADEMIRTAS MAH. TEKKE KAPI CAD. FEN ISLERI MD. 22020 

SARAÇHANE EDİRNE MERKEZ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 

vereceklerdir.  

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.  

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13. Diğer hususlar: 

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 

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

üzerinde bırakılacaktır.  

 

 

 

 









EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNCE PARK 

ALANLARINDA KULLANILMAK ÜZERE ÇOCUK OYUN GRUPLARI,ÇİFTLİ TAHTEREVALLİ VE 

YAYLI OYUN ALETLERİ ALIM İŞİ 
EDİRNE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ 
 
Edirne Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünce park alanlarında kullanılmak üzere çocuk 
oyun grupları,çiftli tahterevalli ve yaylı oyun aletleri alım işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2016/211384 

1-İdarenin 

a) Adresi : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın 

Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi 

Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - MERKEZ / 

EDİRNE 22020 Babademirtaş Mah. MERKEZ/EDİRNE 

b) Telefon ve faks numarası : 2842129926 - 2842129925 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma_edirne@mynet.com 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi (varsa) 

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

 
2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Edirne Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünce 

park alanlarında kullanılmak üzere çocuk oyun grupları,çiftli 

tahterevalli ve yaylı oyun aletleri  

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri : Edirne Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

c) Teslim tarihi : İşin teslim süresi sözleşme imzalandıktan sonra 10 gündür 

 
3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın 

Alma Birimi Ek Binası Babademirtaş Mah. Tekke kapı Cad. 

No:1 Merkez EDİRNE 

b) Tarihi ve saati : 20.06.2016 - 14:00 

 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası belgesi;  
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine 
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir belge,  
4.1.1.2. 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,  
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 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. 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 

İmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş 

ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

d) 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. 

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: 

Ürünlerin satış sonrası servis güvencesine dair, Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi 

4.3.3. 

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler: 

TSE Uygunluk Belgesi, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, Endüstriyel Ürün Sorumluluk Sigorta poliçeleri 

ihale dosyasına konulacaktır 

Türk Standartları Enstitüsü’ nün TS EN 1176-1176-6 Kalite Belgeleri 

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne Belediye 

Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Birimi Ek Binası Babademirtaş Mah. Tekke kapı Cad. 

No:1 Merkez EDİRNE adresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 

kullanarak indirmeleri zorunludur.  

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın 

Alma Birimi Ek Binası Babademirtaş Mah. Tekke kapı Cad. No:1 Merkez EDİRNE 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. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 

teminat vereceklerdir.  



 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.  

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  



EDIRNE BELEDIYE BAŞKANLIĞI IMAR VE ŞEHIRCİLİK MÜDÜRLDĞÜNCE MEVCUT KENT 
BILGI SISTEMININ GELİ$TİRİLMESİ İÇIN UYDU FOTOĞRAFI IIAZIRLANMASI-360 DERECE 

3D SOKAK FOTOĞRAFLAR' ALIMI VE IMAR ARŞİVİNİN SAYISALLAŞTIRILARAK 
AKTARILMASI İ$İ 

EDIRNE BELEDIYESI MALİ HIZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BIRIMI  

Edirne Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünce Mevcut Kent Bilgi Sisteminin geliştirilmesi için 
uydu fotoğrafı hazırlanması-360 derece 3d sokak fotoğrafları alımı ve imar arşivinin sayısallaştınlarak 
aktarılması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 
ihale edilecektir. ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

ihale Kayıt Numarası 	 : 2016/372858 

1-idarenin 

a) Adresi 

2-lhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı 	
: Mevcut Kent Bilgi Sisteminin geliştirilmesi için uydu fotoğrafı 

hazırlanması-360 derece 3d sokak fotoğraflan alımı ve imar arşivinin 
sayısallaştınlarak aktarılması işi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer 	
: Edirne Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğü 

e) Süresi 	
: işe başlama tarihinden itibaren 6(altı) aydır 

3- ihalenin 

a) Yapılacağı yer 	
: Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma 

Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii 
Ek Hizmet Binası No:1 22020 - MERKEZ / EDIRNE 22020 
Babademirtaş Malı. - MERKEZ / EDIRNE 

b) Tarihi ve saati 	 : 18.10.2016 - 14:30 

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuat' gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

4.1.1.1. 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, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat' gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk 
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimdeki 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 hususlar' gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği idari $artnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 

: Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma 
Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii 
Ek Hizmet Binası No:1 22020 - MERKEZ / EDIRNE 22020 
Babademirtaş Malı. MERKEZ/EDIRNE 

b) Telefon ve faks numarası 	 : 2842129926 - 2842129925 

e) Elektronik Posta Adresi 	 : satinalma_edirne®mynet.com  

ç) ihale dokümannun görülebileceği 	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  

internet adresi 



hissesine sahip °dağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil 
memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından 
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu 
şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: 
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki 
kullandmanuş nakdi veya gayrinakdi Icredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatım gösterir banka 

referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlar' toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir. 
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: 

a) 
ilgili mevzuat] uyarınca bilançosunu yayınglatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) 
ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere 
serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma 

uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, 
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 

c) 
Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç 

kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığ'ına 

bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç 
defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait 
gelir ve giderlerin parasal tutarlarmın ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. 
Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

a) ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) 
Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal 

tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının 
veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden 
herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın 
parasal tutarlarmın ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterli& ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya 

teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 

Her türlü kent bilgi sistemi hazırlama veya coğrafi bilgi sistemi hazırlama veya numaratajlandırma hizmet alım 
işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5.Ekonornik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 



7. Ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. ihale doküman', idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne Belediye Başkanlığı 
Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii Ek 
Hizmet Binası No:1 22020 - MERKEZ / EDİRNE 22020 Babademirtaş Mah. - MERKEZ / EDİRNE adresinden 

satın alınabilir. 
7.2. Ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak 

indirmeleri zorunludur. 

8. 
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma 

Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. 
İstekliler tekliflerini, Birini fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her 

bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. 
İ stekliler teklif ettikleri bedelin V03'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 

vereceklerdir. 

il. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar: 
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 



ŞEHRİMİZ KOCA SİNAN, NİŞANCI PAŞA, YANCIKÇI ŞAHİN VE APDURRAHMAN MAHALLELERİNDE ALT YAPI 

ÇALIŞMALARINDAN BOZULAN BETON PARKE YOLLARIN ONARIMI 

EDİRNE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Şehrimiz Koca Sinan, Nişancı Paşa, Yancıkçı Şahin ve Apdurrahman Mahallelerinde alt yapı çalışmalarından 

bozulan beton parke yolların onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 

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

İhale Kayıt Numarası : 2016/401649 

1-İdarenin 

a) Adresi : BABADEMIRTAS MAH. TEKKE KAPI CAD. FEN ISLERI MD. 22020 

SARAÇHANE EDİRNE MERKEZ/EDİRNE 

b) Telefon ve faks numarası : 2842252216 - 2842135347 

c) Elektronik Posta Adresi : fenislerimd@edirne.bel.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi 

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

 

2-İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 748,00 Metre Beton bordür ve 11280,00 Metrekare Beton parke 

yol onarımı 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 

idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : EDİRNE 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde  

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 

 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Babademirtaş Mah. Tekke Kapı Cad. 22020 - EDİRNE 

b) Tarihi ve saati : 25.10.2016 - 10:00 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  



4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili 

Meslek Odası Belgesi.  

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar 

odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. 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,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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.  

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 

yaptırılamaz.  

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil 

memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu 

şartın korunduğunu gösteren belge.  

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 deneyim belgeleri: 

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 

50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.  

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık 

bölümleri: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

(A) ALT YAPI İŞLERİ/V.GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 

İnşaat Mühendisi veya Mimar 



 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı EDİRNE BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Babademirtaş Mah. Tekke Kapı Cad. 22020 - EDİRNE adresinden satın 

alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak 

indirmeleri zorunludur.  

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Babademirtaş 

Mah. Tekke Kapı Cad. 22020 - EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 

vereceklerdir.  

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.  

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

 

13.Diğer hususlar: 

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen 

açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 

 

















PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR 
EDİRNE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 
2017 yılında yapılacak kar ve buzla mücadele, yol yapımı, bakımı, iyileştirilmesi ve elektrik arıza 
ile araç bakım tamiri işinde 125 kişi çalıştırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 

yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2016/461360 

1-İdarenin 

a) Adresi : BABADEMIRTAS MAH. TEKKE KAPI CAD. FEN ISLERI MD. 

22020 SARAÇHANE EDİRNE MERKEZ/EDİRNE 

b) Telefon ve faks numarası : 2842252216 - 2842135347 

c) Elektronik Posta Adresi : fenislerimd@edirne.bel.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi 

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

 
2-İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : (15 adet düz işçi, 5 adet Engelli Düz İşçi, 3 adet Büro 

elemanı, 2 adet Lisans Mezunu Teknik Personel, 1 adet 

tekniker, 5 adet teknisyen, 26 Adet şoför, 12 Adet operatör, 

56 Adet usta) toplam 125 kişi  

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : EDİRNE 

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017 

 
3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ Tekke Kapı Cad. 22100 - EDİRNE 

b) Tarihi ve saati : 06.12.2016 - 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. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;  
4.1.1.1. 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,  
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge,  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimdeki 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 işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 



muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge,  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar 

nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 

mevduatını gösterir banka referans mektubu,  

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak 

sağlanabilir. 

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri: 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu 

veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,  

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu 

veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını 

göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir 

tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve 

bu üç kriter birlikte aranır.  

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek 

kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının 

veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az 

(1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali 

müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin 

parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,  

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen 

kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. 

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul 

edilir.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki 

yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.  

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 

bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 

gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: 

İşlerin yürütülmesi için, yer teslimini müteakip, Kabul tutanaklarının onaylanmasından sonra 

iade edilmek üzere işin kontrolüne zimmet tutanağı karşılığı 1 (Bir) adet araç tahsis edilecektir. 

Bu araç 1 yaşını ve 25.000 Km.yi geçmemiş, işverenin onaylayacağı kaskolu dizel binek araç 

olup sadece işin kontrolörleri tarafından kullanılacaktır. Yüklenici tarafından temin edilerek 

bedelsiz olarak işverene teslim edilen araç, iade edilene kadar Yüklenici tarafından en az 250 

Litre/ay yakıt temin edilecektir. Aracın her türlü bakımı, onarımı ve bunlara ait giderler yüklenici 



tarafından karşılanacaktır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 
Asfalt yaması veya Yol bakım hizmet işleri veya Kar ve buzla mücadele hizmet işleri veya Araç 

tamir bakım hizmet işleri veya elektrik arıza ve bakım hizmet işleri. 
 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  
 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı EDİRNE 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tekke Kapı Cad. 22100 - EDİRNE adresinden 
satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur.  
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ Tekke Kapı Cad. 22100 - EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  
 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.  
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.  
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
 
13.Diğer hususlar: 
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

 







İŞÇİLİK HİZMETİ ALINACAKTIR 
EDİRNE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ 
 
Edirne Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Müdürlüğe Bağlı Birimlerde çalıştırılmak 
Üzere 2017 yılı içerisinde İşçi Çalıştırılması Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2016/463120 

1-İdarenin 

a) Adresi : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın 

Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi 

Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - MERKEZ / 

EDİRNE 22020 Babademirtaş Mah. EDİRNE 

MERKEZ/EDİRNE 

b) Telefon ve faks numarası : 2842129926 - 2842129925 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma_edirne@mynet.com 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi 

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

 
2-İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Edirne Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 

Bünyesindeki Birimlerin görev ve yetkileri doğrultusunda, 2017 

yılında çalıştırılacak 50 (Elli) kişilik işçi hizmet alım işi 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : Edirne Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri müdürlüğü 

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017 

 
3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın 

Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi 

Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - Merkez / 

Edirne 

b) Tarihi ve saati : 13.12.2016 - 10:30 

 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;  
4.1.1.1. 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,  
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge,  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimdeki 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 işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 



fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge,  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar 

nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 

mevduatını gösterir banka referans mektubu,  

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak 

sağlanabilir. 

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri: 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu 

veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,  

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu 

veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını 

göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir 

tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve 

bu üç kriter birlikte aranır.  

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek 

kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının 

veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az 

(1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali 

müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin 

parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,  

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen 

kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. 

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul 

edilir.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki 

yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.  

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 

gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 
Her türlü işçi çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir. 
 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  



 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  
 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne Belediye 
Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi 
Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 22020 - Merkez / Edirne adresinden satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur.  
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın 
Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi Saraçhane Mevkii Ek Hızmet Bınası No:1 
22020 - Merkez / Edirne adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.  
 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.  
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.  
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
 
13.Diğer hususlar: 
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

 


