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    İhaleler   Belediye Hizmet Binaları Güvenlik Kamera Sistemleri Alımı Ve Kurulumu İşi

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

Tar�h : 11/08/2016

Beled�ye H�zmet B�naları Güvenl�k Kamera S�stemler� Alımı
Ve Kurulumu İş�
Beled�ye H�zmet B�naları Güvenl�k Kamera S�stemler� Alımı Ve Kurulumu İş� alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddes�ne göre

açık �hale usulü �le �hale ed�lecekt�r.  İhaleye �l�şk�n ayrıntılı b�lg�ler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2016/265381

1-İdaren�n

a) Adres� : MERKEZ MAHALLESİ PİRİ REİS CADDESİ NO:5 34782 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2166000600 - 2166000600

c) Elektron�k Posta Adres� : erenkaplan@cekmekoy.bel.tr

ç) İhale dokümanının görüleb�leceğ�

�nternet adres� (varsa)
: https://ekap.k�k.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) N�tel�ğ�, türü ve m�ktarı :

BELEDİYE HİZMET BİNALARI GÜVENLİK KAMERA SİSTEMLERİ ALIMI VE KURULUMU MAL

ALIM İŞİ, (KAMERALAR 260 ADET, SABİT DİSKLER 95 ADET, MONİTÖR 25 ADET,

DİREKLER 12 ADET, KABLOLARI VB.)

Ayrıntılı b�lg�ye EKAP’ta yer alan �hale dokümanı �ç�nde bulunan �dar� şartnameden

ulaşılab�l�r.

b) Tesl�m yerler� : TEKNİK ŞARTNAMENİN 5. MADDESİNDE BELİRTİLEN YERLERE

c) Tesl�m tar�hler� :
SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 5 GÜN İÇERİSİNDE YÜKLENİCİ TESLİM

PROGRAMINI İDARE SUNACAKTIR.

3- İhalen�n

a) Yapılacağı yer : MERKEZ MAH. PİRİ REİS CAD. NO:5 ÇEKMEKÖY/ İST. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Tar�h� ve saat� : 11.08.2016 - 11:00

4. İhaleye katılab�lme şartları ve �sten�len belgeler �le yeterl�k değerlend�rmes�nde uygulanacak kr�terler:

https://www.cekmekoy.bel.tr/tr/index.php
https://www.cekmekoy.bel.tr/tr/ihaleler
https://www.cekmekoy.bel.tr/tr/belediye-hizmet-binalari-guvenlik-kamera-sistemler
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4.1. İhaleye katılma şartları ve �sten�len belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereğ� kayıtlı olduğu T�caret ve/veya Sanay� Odası ya da �lg�l� Esnaf ve Sanatkarlar Odası belges�; 

4.1.1.1. Gerçek k�ş� olması hal�nde, �lk �lan veya �hale tar�h�n�n �ç�nde bulunduğu yılda alınmış, �lg�s�ne göre T�caret ve/veya Sanay� Odasına ya da

�lg�l� Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu göster�r belge, 

4.1.1.2. Tüzel k�ş� olması hal�nde, �lg�l� mevzuatı gereğ� kayıtlı bulunduğu T�caret ve/veya Sanay� Odasından, �lk �lan veya �hale tar�h�n�n �ç�nde

bulunduğu yılda alınmış, tüzel k�ş�l�ğ�n odaya kayıtlı olduğunu göster�r belge, 

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faal�yet�n�n yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n �lg�l� mevzuat gereğ�nce alınması zorunlu �z�n, ruhsat veya faal�yet belges� veya

belgeler:

YETKİLİ SATICI BELGESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ İDAREYE SUNULACAKTIR.

4.1.2. Tekl�f vermeye yetk�l� olduğunu gösteren �mza beyannames� veya �mza s�rküler�; 

4.1.2.1. Gerçek k�ş� olması hal�nde, noter tasd�kl� �mza beyannames�, 

4.1.2.2. Tüzel k�ş� olması hal�nde, �lg�s�ne göre tüzel k�ş�l�ğ�n ortakları, üyeler� veya kurucuları �le tüzel k�ş�l�ğ�n yönet�m�ndek� görevl�ler� bel�rten son

durumu göster�r T�caret S�c�l Gazetes�, bu b�lg�ler�n tamamının b�r T�caret S�c�l Gazetes�nde bulunmaması hal�nde, bu b�lg�ler�n tümünü göstermek

üzere �lg�l� T�caret S�c�l Gazeteler� veya bu hususları gösteren belgeler �le tüzel k�ş�l�ğ�n noter tasd�kl� �mza s�rküler�, 

4.1.3. Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen tekl�f mektubu. 

4.1.4. Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen geç�c� tem�nat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya b�r kısmı alt yüklen�c�lere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel k�ş� tarafından �ş deney�m�n� göstermek üzere sunulan belgen�n, tüzel k�ş�l�ğ�n yarısından fazla h�sses�ne sah�p ortağına a�t olması

hal�nde, Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� veya serbest muhasebec�, yem�nl� mal� müşav�r ya da serbest muhasebec� mal� müşav�r veya noter

tarafından �lk �lan tar�h�nden sonra düzenlenen ve düzenlend�ğ� tar�hten ger�ye doğru son b�r yıldır kes�nt�s�z olarak bu şartın korunduğunu gösteren

belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:

İdare tarafından ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n kr�ter bel�rt�lmem�şt�r.

4.3. Meslek� ve Tekn�k yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:

4.3.1. İş deney�m�n� gösteren belgeler:

Son beş yıl �ç�nde bedel �çeren b�r sözleşme kapsamında kes�n kabul �şlemler� tamamlanan ve tekl�f ed�len bedel�n % 30 oranından az olmamak

üzere �hale konusu �ş veya benzer �şlere �l�şk�n �ş deney�m�n� gösteren belgeler veya teknoloj�k ürün deney�m belges�. 

4.3.2. Satış sonrası serv�s, bakım ve onarıma �l�şk�n belgeler:

TEKNİK ŞARTNAMENİN 9. MADDESİNDE BELİRTİLEN SARTLAR GEÇERLİ OLACAKTIR. GEREKLİ BELGELER SÖZLEŞME ÖNCESİ

İDAREYE SUNULACAKTIR.

4.3.3. Tedar�k ed�lecek malların numuneler�, katalogları, fotoğrafları �le tekn�k şartnameye cevapları ve açıklamaları �çeren doküman:
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- TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT TEKNİK VERİLER İHALE TARİHİ İTİBARİ İLE ÜRETİCİ FİRMANIN RESMİ İNTERNET SİTEESİNDE YER

ALMALIDIR.

- TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT MARKA, MODEL ADET VE ÜRETİCİ WEB ADRESİ BİLGİLERİNİN OLDUĞU TEKLİF EDİLEN ÜRÜN

LİSTESİ İHALE DOSYASI İLE BİRLİKTE TEKLİF ZARFI İÇERİSİNDE SUNULACAKTIR. LİSTE SUNMAYAN İSTEKLİLERE AİT TEKLİFLER

DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

- TEKLİF EDİLEN KAMERA, KAYIT CİHAZI, KAYIT CİHAZI, KAMERA KONTROL KLAVYESİ, SWİTCH, EKRAN, PC, UPS VE KABİNLERE

AİT TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ İÇEREN TÜRKÇE BROŞÜRLER SÖZLEŞME ÖNCESİ İDAREYE SUNULMASI GEREKMEKTEDİR.

4.4. Bu �halede benzer �ş olarak kabul ed�lecek �şler:

4.4.1.GÜVENLİK KAMERA SİSTEMLERİ SATIŞI VE KURULUMUNA YÖNELİK İŞLER (SATIŞ VE KURULUM BİRLİKTE ARANACAKTIR)

BENZER İŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

5.Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f sadece f�yat esasına göre bel�rlenecekt�r. 

6. İhaleye sadece yerl� �stekl�ler katılab�lecekt�r. 

7. İhale dokümanının görülmes� ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, �daren�n adres�nde görüleb�l�r ve 150 TRY (Türk L�rası) karşılığı MERKEZ MAH. PİRİ REİS CAD. NO:5 ÇEKMEKÖY/

İST. adres�nden satın alınab�l�r. 

7.2. İhaleye tekl�f verecek olanların �hale dokümanını satın almaları veya EKAP üzer�nden e-�mza kullanarak �nd�rmeler� zorunludur. 

8. Tekl�fler, �hale tar�h ve saat�ne kadar MERKEZ MAH. PİRİ REİS CAD. NO:5 ÇEKMEKÖY/ İST. adres�ne elden tesl�m ed�leb�leceğ� g�b�, aynı

adrese �adel� taahhütlü posta vasıtasıyla da gönder�leb�l�r. 

9. İstekl�ler tekl�fler�n�, mal kalem-kalemler� �ç�n tekl�f b�r�m f�yatlar üzer�nden vereceklerd�r. İhale sonucu, üzer�ne �hale yapılan �stekl�yle her b�r mal

kalem� m�ktarı �le bu mal kalemler� �ç�n tekl�f ed�len b�r�m f�yatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzer�nden b�r�m f�yat sözleşme

�mzalanacaktır.

Bu �halede, �ş�n tamamı �ç�n tekl�f ver�lecekt�r. 

10. İstekl�ler tekl�f ett�kler� bedel�n %3’ünden az olmamak üzere kend� bel�rleyecekler� tutarda geç�c� tem�nat vereceklerd�r. 

11. Ver�len tekl�fler�n geçerl�l�k süres�, �hale tar�h�nden �t�baren 60 (altmış) takv�m günüdür. 

12. Konsors�yum olarak �haleye tekl�f ver�lemez. 


