
 
175 KVA KABĠNLĠ  DĠZEL JENERATÖR ALIM Ġ ġĠ  

KIRġEHĠR BELEDĠYESĠ  SU VE KANALĠZASYON Ġ ġLERĠ  MÜDÜRLÜĞÜ 
 

175 kVA KABĠNLĠ  DĠZEL JENERATÖR ALIM Ġ ġĠ  mal alı mı  4734 sayı lı  Kamu İ hale Kanununun 19 
uncu maddesine göre açı k ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda 

EKAP üzerinden alı nacaktı r.  İ haleye ilişkin ayrı ntı lı  bilgiler aşağı da yer almaktadı r: 

ĠKN : 2022/619731 

1-Ġdarenin 

a) Adı  : KIRġEHĠR BELEDĠYESĠ  SU VE KANALĠZASYON Ġ ġLERĠ  

MÜDÜRLÜĞÜ  

b) Adresi : KIRġEHĠR KIRġEHĠR MERKEZ/KIRġEHĠR 

c) Telefon ve faks numarası  : 3862131023 - 3862131326 

ç) İ hale dokümanı nı n görülebileceği 

ve e-imza kullanı larak indirilebileceği 

internet sayfası  

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

2-Ġhale konusu mal alımın 

a) Adı  : 175 kVA KABĠNLĠ  DĠZEL JENERATÖR ALIM Ġ ġĠ  

b) Niteliği, türü ve miktarı  : 2 adet 175 kVA KABĠNLĠ  DĠZEL JENERATÖR MAL ALIMI 

Ayrıntı lı  bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı  içinde 

bulunan idari Ģartnameden ulaĢı labilir. 

c) Yapı lacağı /teslim edileceği yer : Kı rĢehir Belediye BaĢkanlı ğı  Su Kanalizasyon Ġ Ģleri 

Müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan BağbaĢı  Terfi 

Merkezi ve Kervansaray Orta Terfi Merkezi. 

ç) Süresi/teslim tarihi : SözleĢme tarihi iĢe baĢlama tarihi olup, yüklenici 20 gün 

içerisinde teknik Ģartnamede belirtilen Ģekilde montajlı  

teslimat yapacaktı r. 

d) İ şe başlama tarihi : SözleĢme tarihi iĢe baĢlama tarihidir. 

3-Ġhalenin 

a) İ hale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.07.2022 - 14:00 

b) İ hale komisyonunun toplantı  yeri (e-tekliflerin açı lacağı  

adres) 

: NEġET ERTAġ KÜLTÜR VE 

SANAT MERKEZĠ  ĠHALE SERVĠSĠ  

4. Ġhaleye katı labilme Ģartları  ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 
4.1. İ steklilerin ihaleye katı labilmeleri için aşağı da sayı lan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dı şı  
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamı nda beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklı k 
oranları na (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucuları na ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alı nı r. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İ dari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İ dari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İ hale konusu alı mı n tamamı  veya bir kı smı  alt yüklenicilere yaptı rı lamaz. 

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

İ dare tarafı ndan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

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

4.3.1. Satı Ģ sonrası  servis, bakım ve onarıma iliĢkin belgeler: 

-Dizel jeneratör setinin garanti süresi, 24 ay olacaktı r. Dizel jeneratör sisteminin garanti süresi 

boyunca  ayda 1(bir) defa toplam 24(yirmi dört) defa periyodik bakımları , 6(altı ) ayda 1(bir) defa 

filtre, yağ değiĢimleri yapı lıp, değiĢtirilen malzemeler satı cı  firma tarafından ücretsiz olarak 

yapı lacaktı r. Bu bakım garanti taahhüdü ihale dosyasında sunulacaktı r. 

-Garanti sonrasında 10 yı l süreli yedek parça temin garantisi olacaktı r. 



 
-Teklif verecek firmanın TSE HYB (TS 12650) belgesine sahip Kı rĢehir veya komĢu il sını rları  

içerisinde yerleĢik teknik kapasitesi yeterli tecrübede yetkili servisi bulunacaktı r. Söz konusu 

yetkili servise ait belgeler ihale dosyasında sunulacaktı r. TSE HYB Belgesinin ilk veriliĢ tarihi 

en geç ihale tarihinden önce 1 yı l olacaktı r. Mesai mefhumu gözetilmeksizin (7/24) firma yetkili 

servisi arı za bildirimlerinde 2 (iki) saat içerisinde teçhizat ve donanımları  ile birlikte jeneratör 

mahallinde olacaktı r. 

Yetkili servis; yerinde giderilebilecek arı zaları  için; teklif edilen jeneratörün gerekli yedek 

parçalarını  stoğunda bulunduracak, bununla ilgili yetkili servisin taahhüt yazı sı  ve yetkili 

servisin TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgesi teklif ekinde verilecektir. Yetkili servis en az iĢin 

uzmanı  ve eğitimini almıĢ iki adet personeli bünyesinde bulunduracaktı r. Çalı Ģanların teklif 

edilen marka jeneratörle ilgili eğitimleri aldı ğına dair eğitim sertifikaları  teklif ekinde 

verilecektir. 

-Teklif verecek olan firmaların servis organizasyonunda ISO 10002 : 2018 MüĢteri Memnuniyeti 

Yönetimi belgesi bulunacaktı r. 

-Firmanın arı za kaydı  ve takibi için 24 saat ulaĢı labilen bir çağrı  merkezi hizmeti sunacaktı r. 

Firmanın çağrı  merkezinin telefon, faks, e-posta vb. bilgileri ile çağrı  merkezinin irtibat 

bilgilerini teklifte belirtilecektir 

-Kabinli gruplarda susturucu, kompansatör ve egzoz borulaması   montajı  yapı lmı Ģ olacaktı r. 

-Dizel jeneratörün kullanım ve bakımı  konusunda, kullanı cı  personele eğitim verilecektir. 

-Jeneratör setinin nakliyesi, beton kaidesinin usulüne göre yapı lması , vinç ile yerine 

yerleĢtirmesi, gerekli güç ve kumanda kabloları  temini, montajı , buna bağlı  Ģebeke ve jeneratör 

bağlantı ları , start aĢamasında gerekli olan yakı t ve buna bağlı  yağ, antifriz vb. ikmali Yüklenici 

firma tarafından ücretsiz olarak yapı lacak, sistem devreye alınacak, çalıĢı r vaziyette teslim 

alınacaktı r. 

4.3.2. 

4.3.2.1. Standarda iliĢkin belgelere ait bilgiler: 

-Firmanın, ISO Kalite Belgeleri, TS 12650 Standartları  Belgesine  ve T.C GÜMRÜK VE TĠCARET 

BAKANLIĞI SATIġ SONRASI HĠZMETLERĠ  YETERLĠLĠK BELGESĠ  ne Sahip olması  zorunludur. 

-Firma jeneratörleri CE Normlarına uygun Ģekilde üretecektir. Sevk ile birlik te CE Belgesi 

verilecektir. 

5. Ekonomik açı dan en avantajlı  teklif sadece fiyat esası na göre belirlenecektir. 
6. İ haleye sadece yerli istekliler katı labilecektir. 
7. İ hale dokümanı  EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanları n, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanı nı  indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazı rlandı ktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İ stekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı  ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatları n 
çarpı mı  sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İ hale 
sonucunda, üzerine ihale yapı lan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktı r. 
10. Bu ihalede, işin tamamı  için teklif verilecektir. 
11. İ stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapı lmayacaktı r. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmı Ģ) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar: 
Teklif fiyatı  ihale komisyonu tarafı ndan aşı rı  düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açı klama istenecektir. 

 


