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İLAN  

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  

 

 

1.  Edirne Belediyesi Mevcut Kurulu Bulunan ve İlave Kurulacak Elektronik Denetleme Sistemlerinin (EDS) 10 Yıl Süre İle Bakım ve 

İşletilmesi İşi; Edirne Belediye Başkanlığınca Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmiş bulunan mevcut 4 noktada 2 (iki) 

yönlü Anlık Hız İhlal Sistemi ile 5 noktada Kırmızı Işık İhlal Sistemi ile İdare tarafından mevcut kurulu bulunan EDS ’ler ile 

uyumlu olacak şekilde ilave edilmesi kabul edilecek yeni sabit ve / veya mobil İhlal Tespit Sistemlerinin ve bunların bağlı 

bulunduğu EDS Merkezinin sözleşme süresince bakım, onarım, servis ve işletim hizmeti; işbu ilanın 1.1 maddesinde belirtilen 

hasılat paylaşımı karşılığında 10 (ON) yıl süre ile işletilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35-a maddesine göre Kapalı 

Teklif (Eksiltme) Usulü ile ihale edilecektir. 

1.1 İhale konusu iş; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince imzalanıp onaylanan aylık trafik ihlalleri listesindeki, trafik idari para 

cezaları toplamının %30'u oranındaki tutarı olan hizmet kullanım bedeli payı üzerinden hasılat paylaşımı esasına göre yapılacak 

olup, isteklinin teklif bedeli belediyeye aktarılacak aylık %30'luk hasılat payı %100 olarak kabul edilerek KDV (Katma Değer 

Vergisi) Dahil %45 oranı geçmemek şartıyla, en düşük oranı (payı) teklif eden istekliye ihale edilir. Bu oran sözleşme sonuna 

kadar devam edecektir.  

1.2 İhalenin yapıldığı dönemde 2918 Sayılı Kanunda Mahalli İdarelere aktarılacak pay bedelinin %30 olduğu belirlenmekle, mevzuat 

değişikleri gereği payın artması halinde yükleniciye verilecek oran İdari Şartnamenin 5.3.3 maddesindeki miktarı geçemez. İl 

Emniyet Müdürlüğünden Belediyeye aktarılan pay genel mevzuat gereği %30’un altına inmesi halinde hasılat paylaşımı da yine bu 

yeni oran %100 kabul edilerek ihalede ortaya çıkan oran üzerinde KDV dahil hesaplanarak Yükleniciye ödeme yapılacaktır. 

Mevzuat gereği Mahalli İdarelere aktarılacak olan payın %30 un altında belirlendiği durumlarda yüklenici yeni belirlemedeki 

azalmış oran üzerinden kendisine ödeme yapılacağını, peşinen kabul eder, oranın azalmış olmasından dolayı gelirin azalması 

ihtimalinde Yüklenici herhangi bir hak ve alacak talep edemez. 

1.3 Bu ihale Sözleşme süresi içerisinde yapılacak ödemeler: Sözleşmenin imza tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerince izin 

verilen a) Kırmızı Işık İhlal Sistemi kurulan 5 noktada bu sistem vasıtası ile kesilen kırmızı ışık ihlal cezalarının b) Anlık Hız İhlal 

Sistemi kurulu 4 noktada iki yönlü 8 adet sistem vasıtası ile kesilecek olan hız ihlali cezaları ile yeni kurulacak sabit ve / veya 

mobil ihlal sistemleriyle kesilecek cezalar İdari Şartnamenin 5.3.3 maddesinde belirlenen oranlanan kısmı ödeme kapsam dahilinde 

olacaktır.  

1.4 Sözleşme süresi içinde ve sözleşme sonunda, Edirne İl Emniyet Müdürlüğünden İdareye aktarılan ceza gelirlerinin İdari 

Şartnamenin 5.3.3 maddesinde belirlenen oranlanan kısmından yükleniciye ödenecek bedele KDV dahildir. Sözleşme süresi içinde 

ve sonunda yükleniciye KDV dahil yapılan ödemeler Tahmini Bedeli (tahmini bedel - muhammen bedel geçici ve kesin teminat 

miktarını belirlemek üzere hesaplanmış bir bedeldir. Yükleniciye ödenecek hasılat ile ilgili olarak hesaplanmamıştır) karşılamadığı 

takdirde yüklenici, İdareden herhangi bir hak ve alacak, talep edemez. Sözleşme nedeniyle yapmış olduğu tüm imalatlar ve 

sistemler ile İdareye teslim edilen malzeme ve donanımlar (sepetli araç ve kontrol - binek aracı hariç) şartsız ve bedelsiz olarak 

idareye bırakılacak ve herhangi bir hak ve alacak talep edilmeyecektir. 

1.5  İhale esasen İhale İdari Şartname 5.3.3 maddesinde belirlenen oranlarda hasılat paylaşımına ilişkin olduğundan yüklenici 

tarafından gelire ortak olabilmek amacıyla yapılacak iş bu şartnamede niteliği belirlenen tüm imalatlar ve sistemler ile İdareye 

teslim edilen malzeme ve donanımların kurulum, bakım, onarım ve işletme maliyetleri riski yükleniciye aittir. 

1.6 Mevcut Kurulu bulunan Sistemler ve sistemlerin genişlemesi halinde yeni İhlal Tespit Sistemleri ve bileşenleri 7 gün, 24 saat 

kesintisiz çalışabilecek şekilde tasarlanacak ve hazır bulundurulacaktır. Ancak, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel 

Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce müştereken 18.11.2016 tarihinde imzalanan 2918 sayılı Karayolları 

Trafik Kanununun Ek 16. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların hükümleri gereği EDS’lerin ne zaman ne kadar 

çalışacağını belirleme yetkisi Emniyet Müdürlüklerindedir. Çalışma programı İl Emniyet Müdürlüğünce belirleneceğinden EDS 

’ler belirlenecek programa göre 7 gün 24 saat çalışabileceği gibi tamamen devreden çıkarıla bilecektir. Yüklenici bu mevzuatı ve 

uygulamayı peşinen kabul ederek ihaleye girecek ve Sözleşme imzalayacaktır. İl Emniyet Müdürlüğünce EDS’lerin 7 gün 24 saat 

çalıştırılmaması veya tamamen devreden çıkarılması nedeniyle gelirin azalması ihtimalinde Yüklenici herhangi bir hak ve alacak 

talep edemez. 

1.7 İdare, genel mevzuata değişikliklerden dolayı veya İl EDS Kurulu ile İl Trafik Komisyon Kararı mevcut kurulu bulunan EDS‘lerin 

sayısının azaltılması veya arttırılması kararı alabilir. Mevcut EDS’lerin sayısının azaltılması, yer değiştirilmesi ya da bileşenlerinin 

türünün değiştirilmesi ya da sayısının arttırılması halinde Yüklenici bu değişiklikleri kabul ederek gerekli entegrasyonu yapmayı 

kabul ve taahhüt eder. EDS’lerin sayısında azalma ve / veya yer değişikliği olması halinde sayı azalması ve yer değişikliği 

nedeniyle gelirin azalması ihtimalinde Yüklenici herhangi bir hak ve alacak talep edemez. 

1.8 Yüklenici, hız ihlal noktalarındaki hız limitlerinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından fiili değişiklik yapılması halinde ya 

da mevzuattaki değişiklikler nedeniyle gelirin azalması ihtimalinde Yüklenici herhangi bir hak ve alacak talep edemez. 

2.  Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminata İlişkin Hususlar 
2.1 TAHMİN EDİLEN BEDEL: 18.621.704,00-TL (onsekizmilyonaltıyüzyirmibirbinyediyüzdörttürklirası)  

     (Bu bedel yükleniciye ödenmesi gereken bir bedel olmayıp, yüklenicinin hasılat paylaşımına ortak olabilmesi için gereken teknik 

şartnamede ve iş bu şartnamede niteliği belirlenen tüm hazırlıklar ve İdarece işletilmek üzere teslim edilecek malzeme ve 

donanımların 10 yıl bakım, onarım ve işletmesinin için gerekli personel, araç v.b dahil tüm giderlerin tahmini maliyetidir.) 

2.2 Geçici teminat tahmin edilen bedelin % 3’ü olan 558.651,12 TL’den (beşyüzellisekizbinaltıyüzellibirtürklirasıonikikuruştan) az 

olamaz. 

3. Şartname ve ekleri her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde ücretsiz görülebilir veya 

5.000,00TL tutarında makbuz karşılığı temin edilebilir. 

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

4.1 Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğe uygun; Türkiye’de tebligat için adres, varsa irtibat için telefon ve faks numarası ile e-

posta adresi bildirimini içerir Adres Beyanı,  

4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya Meslek Odası Belgesi (2020 yılı Vizeli) 

4.3 İmza sirküleri,  

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 

b. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri 

belirtilen son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
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sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk 

Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)  

 İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin 

noter tasdikli imza beyannamelerini vermesi  

4.4 Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge, 

4.5 Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden 

sonra alınmış belge, 

4.6 Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğe uygun; isteklinin tahmin edilen bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar 

nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans 

mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Yukarıdaki 

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

ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.  

4.7 Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğe uygun belirtilen teklif mektubu,  

4.8 Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğe uygun; İdari Şartnamenin 4.1 Maddesinin belirlenen geçici teminata ilişkin bilgilere 

uygun süresiz geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 

Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.9 İhale dokümanının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı, 

4.10  İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak iş ortaklığı beyannamesi.  

 İhaleye katılan istekli Ortak girişim ise İhale İlanının 4. Maddesinde yer alan (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 her bir ortak tarafından iş 

ortaklığındaki hissesi oranında İş Hacmi) belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Ortak girişimlerde fiyat teklif 

mektubu pilot ve diğer ortakların her biri tarafından imzalanır.) 

4.11  Bu ihale kapsamında, 2016 yılında gerçekleştirilen Edirne KGYS - EDS Projesi ile kurulmuş mevcut bulunan Tıp Fakültesi 

Kavşak 1 adet kule Jenoptik Robot Traffistar Sr 590 Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi, Carrefour Kavşak 1 Adet Kule 

Jenoptik Robot Traffistar Sr 590 Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi, Orduevi Kavşak-1’de  1 Adet Kule Jenoptik Robot 

Traffistar Sr 590 Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi, Orduevi Kavşak-2’de 1 Adet Kule Jenoptik Robot Traffistar Sr 590 Kırmızı Işık 

İhlal Tespit Sistemi, Ziraat Bankası Kavşak1 Adet Kule Jenoptik Robot Traffistar Sr 590 Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemini İle 

Talatpaşa Caddesi Tredaş Depo Önü 1 Adet Kule Jenoptik Robot Traffistar Sr 590 Çift Yönlü Anlık Hız İhlal Sistemi, 

Sarıbayır Mevkii 1 Adet Kule Jenoptik Robot Traffistar Sr 590 Çift Yönlü Anlık Hız İhlal Sistemi, Kapıkule Yolu1 Adet Kule 

Jenoptik Robot Traffistar Sr 590 Çift Yönlü Anlık Hız İhlal Sistemi, Lalapaşa Yolu 1 Adet Kule Jenoptik Robot Traffistar Sr 590 

Çift Yönlü Anlık Hız İhlal Sistemi aktif hale getirilecektir. Yüklenici tarafından bu İhlal Tespit Sistemlerinin bakım, onarım ve 

servisinde orijinal yedek parçaları kullanılacak olup; İstekli JENOPTİK ROBOT TRAFFİSTAR SR 590 marka cihazların bakımı, 

servis hizmeti verebileceğine ve yedek parça temini garantisi verebileceğine dair üretici JENOPTİK ROBOT firması ve/veya 

Türkiye için yetkilendirilmiş yasal temsilcisi tarafından düzenlenmiş bu işin süresince geçerli Noter Onaylı yetki belgesini ibraz 

edecektir.  

5.  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi gereği Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte 

tamamen serbesttir. 

6. İdareye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

 İdarenin 

a) Adresi : Edirne Belediye Başkanlığı Babademirtaş Mahallesi  

Mimar Sinan Caddesi No: 1 Edirne 

b) Telefon ve faks numarası : 0 284 212 09 07- 0 284 225 19 78 

0 284 212 09 07- 0 284 214 23 73 

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

7. İhale konusu alım alt yüklenicilere açıktır. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

8. Tekliflerin dili Türkçedir. 

9.  Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. 

10. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın 

değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

11. Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

12. Teklifler 27.08.2020 Perşembe günü ihale saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığına (Encümen 

Başkanlığına) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale ilanında 

belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına 

verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

13. İhale 27.08.2020 Perşembe günü saat 10.30’da Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.  

İlan Olunur 
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