
EDiRNE BEL.EDiYE BAşKANLlĞl MALi HizMETLER MüDüRLüĞü,NE BAĞ]-l SAYAç oKUMA
BiRıMiMizDE FATuRALARlN oKUNMAsl,BAslLMAsl VE oNLiNE şEKiLDE sisTEME
TAHAKKuK EDiLEB|LMEsi içiıı Eı- renıııiı,ıaLi vE MoBiL TERMAL yAzıcı ALıM işi

EDiRNE BELEDiYEsi MALi HizMETLER MüDüRLüĞü sATlNALMA BiRiMi

Edirne Belediye Başkanlığl İırali Hizmetler Müdürıüğü'ne Bağlı Sayaç okuma Birimimizde
Fatuİalarln okunmas1,8a§llma§l Ve online Şekilde sısteme Tahakkuk Edilebilmesi için El
Terminali ve Mobil Termal Yazlc| Alım işialımı4734 saylIl Kamu ihale Kanununun 19 uncu
maddesine göfe açlk ihale usulü ile jhale edalecektır. lhaleye ilişkin ayrlntlh bjlgilef aşağlda yer
almaktadlr:

İhale Kayıt Numarası
,t -İdarenin

a) Adresi

b} Telefon Ve faks numarasl

c} Elekhonİk Posta Adresi

ç} lhale dokümanlnln görülebileceği
internet adresi (Varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü Ve miktarl

b} Teslim yeri

c| Teslam tarihi

i 20171654796

Edirne Beıediye Başkanlığl Maıi Hizmet|er Müdüılüğü
satln Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi Tekkekapl
caddesi saıaçhane Mevkıi Ek Hlzmet Bınası No:1 22020 -
MERKEZ / EDiRNE 22020 Babademirtaş Mah. EDiRNE
MERKEz/EDiRNE

28 421 299 26 - 28 421 299?5

satinalma_edirne@mynet.com

https://ekap. kik. goV-tr/EKAPl

Edirne Belediye Başkanı,ğl Mali Hİzmetler Müdürlüğü'ne
Bağll Sayaç okuma Birimimızde Fatuıaların
okunma§l,Basllmasl ve onıine Şekilde sisteme Tahakkuk
Edilebilmesi için El Teıminali ve Mobi| Termal Yazlcl Allm
işi
Ayrlnt|lı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanl içinde
bulunan idari şartnameden ulaştlabiıir.

Edirne Belediye BaşkanlığI Mali Hizmet|er Müdürlüğü

Ürünlerin sözleşme imzalanmasından itibaıen 15 gün
içerisinde teslİm edilecektiı

3_ ihalenin

a) Yapılacağı yer Edirne Belediye Başkanl|ğl Mali Hizmetler Müdürlüğü
satln Alma Birimi Babademirtaş Mahallesi TekkekapI
Caddesi Saraçhane fı/ıevkii Ek Hızmet Blnası No:,l 22020 -

MERKEZ / EDiRNE

b) Tarihi Ve saatj . 26.12,2017 ,11|00

4. ihaleye katılabilme şartlarl Ve istenilen belgele. iıe yeterlik değeİlendirmesinde uygulanacak
kriteıler:
4.1. lhaleye katllma şartları ve istenilen belgeler;
4.1.2. Teklif Vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi Veya imza sırküleri,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4,1,2.2.Tuzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişılağin orcklan, üyeleri Veya kuruğularl ile tüzel

kişiliğin yönetimindekl görevlileri belarten son durumu gösterir Ticareİ Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sical Gazeteslnde bulunmamasl haİinde, bu bİlgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri Veya bu hususlarl gösteren be19eler iIe tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirkülefi,
4.1.3. Şekli Ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen teklaf mektubu-



4.1.4. Şekli Ve ıçeriği idari Şartnamede belirlenen geçic| temanat.
4.1.5 İhale konusu allmln tamaml Veya bir klsml alt yüklenicilere yaptlrlIamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşımasl gereken k.iteİler:

ldare taraflndan ekonomik Ve mali yeterliğe iIişkin kriter belirtiImemiştar.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgelerve bu belgĞlerin taşlmasl gerekğn kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek mallann numuneleri, kataloglarl, fotoğraf|art ile teknik şartnameye
cevaplaal ve açlklamaıarı içeren doküman:
Firmaların Teklif ettiği Ürünter Belediyemizin kullanmlş olduğu Mls ( yerel yönetim
yazıllmı} yazılımına uygun olacak ve yaztlım sahibİ olan Beyaz Yaz|llm Ltd. Şti. den cihazların
yazılıma uygunluğuna dair belgesi Teklif Dosyas|nda bulunacaktl..
Beyaz Yazılım Ltd. Şti iletişim Bilgileri:
Fetih Mh. Tahralı sk. Kavakyeli Pıaza
No.7Dl1 5 34704 Ataşehir/iSTANBuL
Tel. 

' 
Faks. {0216) 486 3,1 24

5.Ekonomak açldan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre beİirlenecektjr.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katllabilecek olup yerli malü teklif eden yerlı istekliye ihalenin
tamamlnda % 15 (yüzde on beş} oranInda fiyat avantajı uygulanacaktlr.

7. lhale dokümanının görülmesi Ve satın al|nmasl:
7.,|. lhale dokümanl, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edi.ne Beıediyğ
Başkanl|ğı İüilali Hizmetler Müdürlüğü satln Alma Birimi Babademirtaş M.ahallesi Tekkekapl
caddesi Saraçhano Mevkii Ek Hızmet B|nası No:1 22020 - MERKEZ 

' 
ED|RNE adresinden satln

allnabilir
7.2. ihaleye teklif Verecek olanlarln ihale dokümanını satln atmalarl veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur

9. İstek!iler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden Vereceklerdir. ihale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyIe her bir mal kalemi miktaıt ile bu mal kalemleri için teklif edilen
biram fiyatlarIn çafplml sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktlr.
Bu ihalede, klsml teklif verilebilir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelın %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.

12. Konsorsıyum olarak ihaleye tekIjf Verilemez,
13.Diğer hususlaİ:
ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açlklama istenmeksazin ekonomik açldan en avantajll
teklif üzerinde blrakllacaktlr,

8. Teklif|er, ihale tarih Ve saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü satIn
Alma Birimi Babademirtaş ltiahallesi Tekkekapı Caddesi saraçhane Mevkii Ek Hlzmet Blna3l
No:1 22020 - MERKEZ l ED|RNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynr adrese iadela taahhütlü
posta Vasltaslyla da gönderiıebilir.

11. Verilen tekIiflerin geçedilik süresı, ihale tafihjnden itibaren 90 {doksan) takvim günüdür.


