
ÇOCUK OYUN GRUBU,DIġ MEKAN SPOR ALETLERĠ VE KAUÇUK ZEMĠN DÖġEME MALZEMESĠ 

TARSUS BELEDĠYESĠ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Çocuk Oyun Grubu,DıĢ Mekan Spor Aletleri ve Kauçuk Zemin DöĢeme Malzemesi 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 : 2016/534092 

1-İdarenin 

a) Adresi : TOZKOPARAN ZAHİT MAHALLESİ KASIM GÜLEK BULAVARI YENİ 
BELEDİYE TESİSLERİ İÇERİSİ 33470 TARSUS/MERSİN 

b) Telefon ve faks numarası : 3246162512 - 3246162516 

c) Elektronik Posta Adresi : parkbahceler@tarsus.bel.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) 

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

 

2-Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 25 Takım tip1 çocuk oyun gurubu,1 takım tip2 çocuk oyun grubu, 
25 takım tip3 figürlü 4lü tahterevalli,50 takım tip4 figürlü yaylı zıp 
zıp 25 takım 12li spor aletleri 7500 m2 kauçuk zemin  
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri : Belediye Sınırları içeriside idarenin gösterdiği merkez ve kırsal 
mahalleler 

c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanması ile başlanacak ve 30 gün içerisinde kabule 
hazır hale getirilecek. 

 

3- Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Tozkoparanzahit Mahallesi Kasim Gülek Bulvarı Belediye Tesisleri 
Mecli Binası Turuncu salon 

b) Tarihi ve saati : 30.12.2016 - 10:00 

 

4. Ġhaleye katılabilme Ģartları 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.  

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

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest 

muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk 

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

bu şartın korunduğunu gösteren belge, 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 kesin 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. 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.  

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi 

b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite 

raporu 

c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat 

yeterlilik belgesi 

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

teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğne ilişkin olarak ilgii mevzuat uyarınca yetkili kurum ve 

kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

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

1.İstenilen Ürünler İçin En Az 2 Yıl Garanti Ve 5 Yılda Ücreti Karşılığında Yedek Parça Ve Servis 

Hizmetine Tabi Olacaktır. Bu Bağlamda İhale Dosyasında Garanti Taahhütnamesi Verilecektir. 

4.3.4. 

4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler: 



TSE 1176-1 Genel Güvenlik Kuralları İçin Standart Belgesi 

TSE 1176-2 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2 Salıncaklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları Ve Deney 

Metotları ) 

TSE 1176-3 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları Ve Deney 

Metotları ) İhale Dosyasındaki Oyun Gruplarının Tse Evrağındaki Modeller Arasında Olması 

Gereklidir. 

TSE 1176-6 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6 sallanma elemanları için  İlave Özel Güvenlik Kuralları 

Ve Deney Metotları ) İhale Dosyasındaki Oyun Gruplarının Tse Evrağındaki Modeller Arasında Olması 

Gereklidir. 

TSE K 17 Dış Mekan Kondisyon Aletleri Standart Belge-(İstenilen Spor Aletleri Modeli,Sunulan TSE 

Evrağındaki Modeller Arasında Olması Gereklidir. 

TS 12427- TS 13578 Hizmet Yeterlilik Belgesi 

TS EN 1177 darbe azaltıcı oyun alanı zemin düzenlemeleri için kalite standart belgesi 

Yerli Malı Belgesi 

4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve 
açıklamaları içeren doküman: 

1.İstekliler Teklifleri İle Birlikte Dosyada Fiyat Verilen Ürünlerin  İhale Dökümanın Da Belirlenen 

Şartlara Uygunluğunu Teyit Etmek Amacıyla; 

A)Renkli Resimlerini 

B)Teknik Şartnamedeki Bilgilerle Uyumlu Olduğunu Gösterir Teknik Özellikleri Ve 3 Boyutlu Ölçülerini 

Gösterir Teknik Çizimler, İhale Dosyasında Sunulacaktır. 

2.Söz konusu mal alımı ile ilgili birim fiyat teklif cetvelinde bulunan tip 1 oyun grubunun en geç ihale 

gününden 1 gün öncesine kadar kurumun göstermiş olduğu alana  kurulup teknik şartnameye uygunluğu 

kontrol edilecektir. 

  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 

Çocuk Oyun Grubları , Dış Mekan Spor Aletleri İmalatı  ve Satışı  

 

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 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tarsus 

Belediye Tesisleri Park Bahçeler Müdürlüğü 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 Tarsus Belediyesi Meclis Binası Turuncu Salon 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 beĢ) takvim günüdür.  

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 



 


