
TURNİKE VE KARTLI GEÇİŞ KONTROL EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR 

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN 

DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

 

SDÜ YERLEŞKESİNDE BULUNAN BİNALARA TURNİKE VE KARTLI GEÇİŞ KONTROL 

EKİPMANLARI ALIMI İŞİ 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 : 2018/450767 

1-İdarenin 

a) Adresi : S.D.Ü.YAPI ISL.VE TEK.D.BSK'LIGI BATI YERLESKESI 32260 

- ISPARTA MERKEZ/ISPARTA 

b) Telefon ve faks numarası : 2462111875 - 2462111877 

c) Elektronik Posta Adresi : yitdb@sdu.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi (varsa) 

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

 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Kart Okuyuculu Turnike Geçiş Sistemi Kurulması için alınacak 

17 kalem malzeme Alımı 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 

idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri  : S.D.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı -Batı 

Yerleşkesi/ISPARTA  

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip yüklenici; 

sözleşme konusu malzeme ve ekipmanları 60 takvim günü 

içerisinde Muayene Kabul Komisyonunun hazır bulunması ile 

malzemeler teknik şartnamesine uygun olarak teslim edilip, 

montajını yaparak çalışır vaziyette, eksiksiz olarak idareye teslim 

edilecektir.  

 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : S.D.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Batı 

Yerleşkesi/ISPARTA 

b) Tarihi ve saati : 19.10.2018 - 10:00 

 

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

kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

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.  

a) İstekliler adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi , 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu , 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi , 

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik 

Belgesi 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili bakanlık veya 

kuruluşlarca verilen üretim işletim izni(müsadesi) belgeleri. 

4.3.3. 

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:  

İstekli, teklif ettiği malzemelere ait ulusal veya uluslararası geçerliliği olan (TSE, TSEK, UL, CSA, 

TÜV,GS, DİN, CE, EN, FCC vb,) normlarından en az birine ait uygunluk belgesini teklif ekinde 

verecektir.  

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:  

1- Satın alınacak malzeme listesinde 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,15,16 ve 17 nolu sıralarda yer alan 

malzemelere ait katalog verilecektir. Katalogda önerilen malzemeler işaretlenecek ve istekli  tarafından 

kaşe ve imza atılarak, ihale teklif dosyasında sunulacaktır.    

2- Satın alınacak malzeme listesinde 14 nolu sırada yer alan malzemeye ait  numune verilecektir.  

3- İhtiyaç listesinde yer alan malzemelere ait istenilen katalog veya numune verilmemesi durumunda 

teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

4- İstekli, ihale dokümanında verilen teknik şartnamelerin tüm maddelerine tek tek cevap verecektir. 

Maddelerdeki özellikleri aynen karşılayanlar "Okunup anlaşılmıştır." şeklinde cevaplandırılacaktır. 

Üstün veya farklı özellik sunan İstekli ise cevaplarını farklılıkları da belirterek detaylıca yazacaktır. 

Cevaplar teknik şartnamenin maddeleri ile aynı sırada olmalı, eksik ve cevapsız madde 

bırakılmayacaktır. Cevapları destekleyen dokümanlar teklife eklenecektir. Belgelerin eksik verilmesi 

durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

5-İstekli, teklif ettiği bütün aktif ve pasif cihazlar (bütün modül ve komponentler dahil) ile yazılımların 

hangi marka, model veya versiyon (sürüm) olduğunu teklif dosyasında sunacaktır.  

6-Teklif edilen donanım ve yazılım ürünlerinin tüm teknik özelliklerini içeren dokümanlar teklif ile birlikte 

verilecektir. Ürünlere ait dokümanlardaki teknik değerlerle verilen teklifteki değerler birbiri ile aynı 

olmalıdır.  Ürünlerin üzerindeki işaretlemeler belge niteliği taşımaz. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 

Geçiş kontrol, araç geçiş bariyer ve RF ID geçiş kontrol sistemi kurulumu ve ekipman alımı 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 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Süleyman Demirel 

Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Veznesine İhale Doküman Bedeli yatırılarak, Yapı İşleri 

ve Teknik Daire Başkanlığından ihale dokümanı temin edilir. 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 S.D.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Batı 

Yerleşkesi/ISPARTA 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 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.  

 


