
İLAN 

BURDUR İLİ MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN 

Salda Gölü Etrafına Konumlanmış Olan Müstakil Alanlar İçin Montajlı Mal Alımı İşi 

Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. (Birlik İhale Yönetmeliğine tabi olarak 

Yönetmeliğin 18. Maddesi) 

1-İdarenin 

a) Adresi : Burdur İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği 

Başkanlığı /BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 31 15- 0 248 233 31 15 

c) Elektronik Posta Adresi : 
www.burdur.gov.tr 

 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Montajlı Mal Alımı, 64 Kalem Salda Gölü Etrafına 

Konumlanmış Olan Müstakil Alanlar İçin Montajlı Mal 

Alımı (Nakliyesi ve Montajı Dahil) 

 

b) Teslim yeri : Burdur Yeşilova Salda Gölü Etrafında bulunan Beyaz 

Adalar, Halk Plajı, Tabiat Parkı 1, Tabiat Parkı 2 ve 

Orman Evi 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren malın teslimine ve 

kurulumuna başlanacaktır. Teslimat ve kurulum sözleşme 

tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde yapılacaktır. 

Ancak İdare mahal listesi ile birim fiyat teklif cetvelinde 

yer alan ve alımını yapacak olduğu imalatlardan istediğini 

yaptırmakta serbest olup, yaptırmadığı kısımlar için 

herhangi bir ödeme yapmayacaktır. 

 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Burdur İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 24.05.2021 Saat:14:00 

 

4. İhaleye katılabilme şartları 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 Belgesi. 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı 

olduğunu gösterir belge. 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.   

http://www.burdur.gov.tr/


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 

sirküleri.   

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve eki teklif cetveli,  

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

4.1.5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.  

4.1.6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 

Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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: 

Kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya 

benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.1.2. Bu ihalede bütün iş grupları için benzer iş olarak kabul edilecek işler; Kamu Kurum ve 

kuruluşları ile özel sektöre yazılım ve otomasyon sistemlerinin kurulumunu yapmış olmak. 

4.3.2.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği 

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart 

forma uygun belge, 
 

4.3.3. İstenilen diğer belgeler: 

4.3.3.1.İstekli firma; otomasyon yazılımları çözümünde ek bir yazılım kullanmayacağını, tüm 

çözümlerin (Yazılım, Web, Mobil Uygulama ve Müşteri Kart Yükleme Sistemi vb.) kendi 

markası ve çözümü altında sunacağını, şartnamede belirtilen ERP yazılımına entegrasyonu 

olacağına dair taahhütname sunmalıdır. 

 

4.3.3.2. İstekli firma; otomasyon yazılımının mali onayı olduğuna dair ve sistemin bu şekilde 

çalışacağına dair taahhütname sunmalıdır. 

4.3.3.3.İstekli firma; otomasyon yazılımı sistemi için, en az 3 yıllık iş tecrübesini gösterir 

yetkili bayi ve teknik destek vermeye yetkili olduğuna dair belge sunmalıdır. 



4.3.3.4. Burdur İli Yüklenici firma; Kamu Kurum ve Kuruluşları veya Özel Sektör işletmelerinden bir 

veya birden fazlasına en az 200 (ikiyüz) adet otomasyon ve yazılım sistemi kurulumu yapmış olmak 

şartı aranılacaktır. İstekli, genel referans dosyasını teklif zarfında sunacaktır. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00 

(ikiyüz) Türk Lirası olan Dosya Bedeli Birliğin Burdur T.C. Halk Bankası Şubesindeki 

TR89 0001 2009 3160 0007 0000 34 IBAN nolu hesap numarasına yatırılacaktır. İhale 

dokümanı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığında görülebilir ve aynı yerden satın 

alınabilir. 

8. Teklifler ihale saatine kadar Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına 

verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilecek teklifler kabul edilmeyecektir.           

 

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 150(Yüz Elli) takvim günüdür. 

11.01. Geçici teminat mektubu verilmesi halinde süresi en az 22.11.2021 tarihine kadar geçerli 

olacaktır. 

12. Sözleşme bedeli ( ilave alım nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dâhil ) 

karşılığında yapılacak her türlü ödeme bütçe imkânları dâhilinde 2021 yılı sonuna kadar (vadeli 

olarak ödeme) yapılacaktır. 

13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

14. İhale dosyası içinde sunulacak belgeler asıl, sureti konacak ise suret evraklara “Aslı İdarece 

Görülmüştür” ibaresi ile asıl evraklar sunularak tasdik ettirilecek veya noter tasdikli belgeler 

konulacaktır. 

15.İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilan metninde yer verilmemiştir. 

16.İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

 
Burdur Merkez İlçe Köylere 

   Hizmet Götürme Birliği 


